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คำ�นำ�

เรื่องเล่าในยุทธภพมีมากมายเกินกว่าจะนับด้วยนิ้วมือ แต่ในบรรดา 

เรือ่งเหล่าน้ันมกัจะมเีรือ่งของคนซือ่บือ้ท่ีจบัพลดัจบัผลไูด้ท�าเรือ่งย่ิงใหญ่เสมอ... 

เหลยอูเ๋จีย๋กค็งเป็นคนเช่นนัน้กระมงั แต่ว่าบททดสอบทีม่นัต้องเผชญินีอ้อกจะ 

โหดร้ายอยู่บ้าง อย่างไรมันก็เป็นคนสกุลเหลยผู้ผนึกดาบแขวนกระบี่ ช่วงเวลา

ท่ีมันเคยจับกระบี่นับว่ามีน้อยย่ิงกว่าน้อย แต่มันกลับต้องมาประลองกระบี่ 

ให้ได้ถึงสามกระบวนท่า โดยมีเวลาฝึกฝนแค่สามเดือน 

หากกล่าวถึงพรสวรรค์มันก็จัดว่ามิใช่ชั่ว ประมือให้ถึงสามกระบวนท่า 

ก็อาจจะพอเป็นไปได้ ทว่าคูป่ระลองของมนักลบัเป็นถึงเซยีนกระบีหิ่มะจนัทรา 

หนึง่ในเซยีนกระบีท้ั่งห้าของโลก เช่นนีจ้ะไม่ต่างจากเดก็น้อยไปท้าตนีกักล้ามหรอื

แต่ท�าได้หรือไม่ได้ หนทางเดียวที่จะรู้คือถือกระบี่ไปลองดู! และผลลัพธ์

ของการประลองก็อยู่ในเล่มนี้แล้ว เชิญนักอ่านทุกท่านรับชมได้เลย

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

โจวมู่หนาน ชื่อจริงคือโจวกงหนาน เป็นนักเขียนในยุคหลังปี 90 ที่มี 

รูปแบบการเขียนอันแปลกใหม่และเฉียบคม วัยเยาว์เติบโตที่ริมฝั่งแม่น�้า 

ซึง่อดุมไปด้วยความเขยีวชอุม่และความอบอุน่ในเมอืงเจยีงหนานทางใต้ของจนี

และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปักก่ิง เขาหวังว่าจะพ่ึงพางานเขียนในการด�ารงชีวิตและ

ปรารถนาว่าจะกลับไปยังทางใต้อันอบอุ่นอีกครั้ง

โจวมูห่นานเซน็สญัญาเป็นนักเขยีนประจ�าเว็บไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie  

รูปแบบผลงานส่วนใหญ่เก่ียวกับวัยรุ่น ยุทธภพ และส�านักวิชาใหม่ เคยเป็น

โปรดิวเซอร์ละครโทรทัศน์ก่อนจะเปลี่ยนมาเขียนนิยาย ผลงานเร่ืองแรกที่เขา 

เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ Bu Ke Neng De Shi Jie คอืเรือ่ง Shao Nian Ge Xing  

โดยเป็นนิยายทีม่สีไตล์แปลกใหม่ เตม็ไปด้วยเลือดอันร้อนรุม่และกล่ินอายของ

คนวยัเยาว์
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Zhou Munan 7

งานร้อยบุปผา ณ เมืองเสวี่ยเยวี่ย

เมอืงเสว่ียเยว่ียเดิมมชีือ่ว่า 'ต้าฉางเหอ' เดมิเป็นเพียงเมอืงธรรมดา

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของแดนทกัษณิ ทว่าทศันยีภาพงดงาม สีฤ่ดชูวนรืน่รมย์ 

ภายหลงัมคีนกลุม่หน่ึงซึง่กล่าวขานกันว่าเป็นยอดฝีมอืแห่งยุคในยุทธภพ 

ผ่านมายังที่แห่งนี้ และเพราะสุราของที่นี่เลิศรสจึงรั้งอยู่หลายวัน  

คนเหล่านี้ถือโอกาสขึ้นหอสูงยามค�่าคืนหลังร�่าสุรา ครั้นได้ทอดมอง 

ดวงจนัทร์นวลผ่องท่ามกลางทัศนยีภาพของหมิะบนเขาชงัซานก็พลนัรูส้กึ 

ปลงอนจิจงั 'นอกหอเตงิเทียนยังคงเป็นเมอืงสามญั ข้ามผ่านหอเตงิเทียน

จึงจะพบเสวี่ยเยวี่ย*' ด้วยเหตุนี้ยอดฝีมือเหล่านั้นจึงรั้งอยู่ในเมือง และ

เพราะชื่อเสียงของพวกมันโด่งดังเกินไป สมญานาม 'เมืองเสว่ียเยวี่ย'  

จึงได้เลื่องลือออกไป นามก่อนหน้ากลับถูกลืมเลือน

ในบรรดายอดฝีมือเหล่านี้ มีสตรีนางหนึ่งชมชอบการปลูกดอกไม้ 

นางเคยปลูกดอกกุหลาบขาวซึ่งงามไม่เป็นสองรองใคร ปลายกลีบดอก

แต้มสีม่วง นามว่าจื่อเม่ยจี ผู้อื่นรั้งอยู่เพราะทัศนียภาพของเสว่ียเยว่ีย 

บทที่ 57

เมืองหิมะมีหญิงงาม

* เสว่ียเยว่ีย หมายถึงดวงจันทร์กลางหิมะ
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8 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

ทว่านางรัง้อยูเ่พราะกลิน่หอมตลบอบอวลท่ัวเมอืงยามเดอืนสี ่สตรนีางน้ี 

เป็นผู้จัดงานร้อยบุปผา นับแต่นั้นงานร้อยบุปผาเดือนสี่ก็กลายเป็นท่ี

นิยมที่สุดของเมืองเสว่ียเยว่ียทุกปี บรรดาศิษย์สกุลเก่าแก่ท่ีถือดีและ 

รกัส�าราญต่างมารวมตวักันในเรอืนอูอ้วี ่(ม่านพิรณุ) วนันีเ้พ่ือชมดอกไม้

และลิ้มรสสุรา แม้กระทั่งบรรดาเจ้าเมืองเสวี่ยเยวี่ยก็ยังมาร่วมงานด้วย

ตัวเอง

"งานร้อยบปุผายังคงจดัขึน้ทกุปี เพียงแต่หญิงสาวทีเ่ลศิล�า้เช่นนัน้

คงไม่ปรากฏตัวอีกแล้ว" คุณชายผู้สวมอาภรณ์ขาวกล่าวอย่างแช่มช้า

พลางโบกพัดสีม่วง

"ท่านเซยีนลัว่สยาก็เป็นหญิงงามแห่งยุคเช่นกัน เพียงแต่น่าเสียดาย  

ได้ยนิมาว่านางไม่เคยปรากฏตวัในงานร้อยบปุผา แต่ว่าแม่นางสกุลเก่าแก่ 

ทีห่น้าตางดงามในส�านกัพวกเราก็มไีม่น้อย ไม่เข้าตาท่านพ่ีสกัคนเลยหรอื"  

ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกายเขากล่าวข้ึน คนผู้น้ีคล้ายคลึงกับคุณชายชุดขาวอยู่

แปดส่วน เพียงแต่มองดูแล้วอ่อนเยาว์กว่าหลายปี

ทุกหนแห่งในหอล้วนเป็นไม้ดอกและพืชหญ้าสสีนัสดใส ท่ามกลาง

กลิ่นดอกไม้หอมรัญจวนทั่วทิศเคล้าคลอเสียงดนตรีบรรเลง แม้แต ่

เซียวเซ่อท่ียามปกติพบเห็นอันใดก็ล้วนไม่ใส่ใจยังเผยรอยย้ิมที่พบเห็น 

ได้ยากออกมาให้บรรยากาศอนังดงามนี ้มนัทอดมองไปยังคณุชายชดุขาว 

ทั้งสอง "สกุลต้วนแห่งเจียงหนาน?"

ถังเหลยีนท่ีอยู่ข้างกายมนัพยักหน้า "ใช่แล้ว 'ขนุเขาเขยีวสลบัซบัซ้อน 

สายนททีอดยาวไกลลบิตา ฤดสูารทพ้นผ่าน พฤกษาเจยีงหนานมโิรยรา' 

เป็นสกุลต้วนแห่งเจยีงหนานท่ีโด่งดังในเรือ่งความสง่างาม ผูท้ีด่เูยาว์วัย

กว่าคือศิษย์เมืองเสว่ียเยว่ียต้วนเซวียนเหิง อีกคนหน่ึงคือต้วนเซวียนอี้  

พี่ชายของมัน ผู้น�าสกุลต้วนในวันหน้า"

"สง่างามรึ เห็นๆ อยู่ว่าก็แค่รักส�าราญ" เซียวเซ่อแค่นเสียง
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Zhou Munan 9

"ท่านพ่ีเซี่ย งานร้อยบุปผาครั้งนี้เป็นท่ีพึงใจของท่านหรือไม่"  

ซือคงฉางเฟิงเป็นเจ้าเมืองในรุ่นนี้เพียงคนเดียวที่ยอมปรากฏตัว มันนั่ง

อยู่บนห้องรับรองแขกอย่างดีซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของเรือนอู้อวี่ ปากจิบสุรา

เล็กน้อยพลางยิ้มตาหยีไปยังทัศนียภาพข้างล่าง ยามปกติมันรักอิสระ

ไม่ถือตัว ยากยิ่งจะได้พบกิริยาสูงสง่าเช่นนี้

บัณฑิตชุดขาวท่ีอยู่ข้างกายซือคงฉางเฟิงสีหน้าลุ่มลึกประดุจ 

สายนที มันทอดถอนใจแผ่วเบาก่อนเอ่ยว่า "เป็นทัศนียภาพงดงาม 

อันหาได้ยากย่ิงจริงแท้ แต่ว่าทิวทัศน์อันงดงามกลับไม่มีหญิงงาม  

ช่างน่าเสียดายนัก บัณฑิตนับพัน บทกวีดารดาษ แต่กลับไม่มีหญิงงาม 

สุรารสเลิศนี้จึงจืดชืด"

ซือคงฉางเฟิงสีหน้าไม่เปลี่ยน เพียงกล่าวว่า "เรือนอู้อวี่เป็นสถาน

เรงิรมย์อันดบัหนึ่งของเมืองเสวีย่เยวี่ย นางร�าร้องเพลงมากมายปานนัน้ 

อีกท้ังลูกหลานสกุลเก่าแก่จ�านวนมากล้วนมาร่วมงานร้อยบุปผาวันนี้ 

ไม่มีสักคนเข้าตาท่านพี่เซี่ยเลยหรือ"

บัณฑิตชุดขาวก้มหน้าย้ิมบาง "หญิงงามดุจดั่งหิมะ พิสุทธ์ิสูงส่ง  

ผูท่ี้ได้รบัการขนานนามว่าเป็นหญิงงาม ใต้หล้านีห้าพบได้น้อยนดิ เฉกเช่น 

เมอืงเสว่ียเยว่ียท่ีแม้กว้างใหญ่ แต่ข้ากลบัเคยพบเหน็หญิงงามเพียงสองคน  

น่าเสียดายท่ีคนหน่ึงชมชอบการพนัน อีกคนหนึ่งนิสัยไม่ดี และทั้งคู ่

ต่างไม่มาร่วมงานร้อยบุปผา"

"ถ้อยค�านีข้องท่านกล้าไปพูดต่อหน้าพวกนางหรอืไม่" ซอืคงฉางเฟิง 

ดื่มสุราพลางกล่าวด้วยรอยยิ้ม

บัณฑิตชุดขาวหัวเราะแผ่วเบา "ย่อมมิกล้า โทสะของหญิงงาม 

ล่มเมืองได้ในพริบตา"

ทัง้สองไม่กล่าวอนัใดต่อ ด้านซอืคงฉางเฟิงดเูหมอืนจะหมดความ 

สนใจในทิวทัศน์ข้างล่างแล้วจงึไม่ได้มองดอีูก ท�าเพียงดืม่สุราของตวัเอง
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ไปเรือ่ยๆ ทว่าบณัฑิตชดุขาวยังคงทอดตามองข้างล่างด้วยใบหน้าอมย้ิม

เช่นเคย แต่แล้วครานี้มันกลับพบเห็นเงาร่างในอาภรณ์สีเขียว

บัณฑิตชุดขาวร่วมดื่มโต๊ะเดียวกับซือคงฉางเฟิงได้ย่อมมิใช่ 

คนธรรมดา แต่บุรุษผู้ถูกขนานนามว่าเป็นที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งเช่นมัน

กลับถือจอกสุราค้างไว้เนิ่นนาน

หลายปีก่อนบัณฑิตชุดขาวเคยวาดกระบี่กรีดผ้าปิดหน้าผืนหน่ึง

โดยบังเอิญ ท�าให้ได้พบสตรีผู้งดงามแห่งยุค ชั่วพริบตาแรกที่ได้เห็น

ใบหน้าของนาง ห้วงสมองมนับงัเกิดความคดิหน่ึง หญงิงามเป็นเช่นนีเ้อง  

หลายปีให้หลังในห้วงสมองของมันพลันมีถ้อยค�านี้ดังก้องขึ้นมาอีกครั้ง

หญิงงาม...เป็นเช่นนี้เอง

บัณฑิตชุดขาววางจอกสุราลงอย่างแผ่วเบา ก่อนเอ่ยว่า "เจ้าเมือง

ซือคง ข้าขอถอนค�าพูดเมื่อครู่ งานร้อยบุปผาปีน้ีต่างจากครั้งก่อนๆ  

ที่ข้าเคยเข้าร่วมมา สมกับเป็นเมืองเสวี่ยเยวี่ย"

"โอ้?" ซือคงฉางเฟิงเผยสีหน้าประหลาดใจ ก่อนมองตามสายตา

ของบณัฑติชดุขาวไป เมือ่พบเห็นเงาร่างในชดุสีเขียวก็พยักหน้าแผ่วเบา

ราวกับครุ่นคิดอันใดอยู่ "เป็นนางเองหรือ นับว่าเป็นหญิงงามอย่าง

แท้จริง"

บณัฑิตชดุขาวโบกพัดเบาๆ ก่อนร่ายกลอนออกมาทันที "เมอืงหิมะ

มีหญิงงาม สายลมบุหลันไร้ร่องรอย"

ถ้อยค�านีข้องมนักล่าวเสยีงแผ่วเบา ทว่าสตรชีดุเขยีวท่ีอยู่ข้างล่าง

กลบัเงยหน้าขึน้มาและส่งย้ิมบางๆ ให้ เห็นได้ชดัว่านางได้ยินการสนทนา

บนนี้

บณัฑิตชดุขาวนิง่อึง้ไปเลก็น้อย ก่อนแย้มย้ิม "เหน็ทียังเป็นหญิงงาม 

ที่ไม่ธรรมดาเสียด้วย"

"แน่นอนอยู่แล้ว อาจารย์ของนางข้าก็รู ้จัก เป็นฉีเทียนเฉิน"  
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ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างแช่มช้า

บณัฑิตชดุขาวเผยสหีน้าประหลาดใจหลายส่วน ก่อนเอ่ยเสยีงเบา 

"โหรหลวงของส�านักโหรหลวง?"

"ใช่แล้ว" ซอืคงฉางเฟิงพยักหน้า "นางเป็นบตุรสาวของเย่ียเซีย่วองิ 

ท่านพี่เซี่ยน่าจะเคยพบ"

"เป็นเด็กคนนั้นเองหรือ" บัณฑิตชุดขาวพยักหน้า ใบหน้าฉายแวว

เสียดายอยู่หลายส่วน "ข้าเคยพบนางจริงแท้ ยามนั้นนางเพิ่งเกิด ผู้คน

ต่างคิดว่านางไม่รอดแล้ว แต่เหตุใดนางมาอยู่ในเมืองเสว่ียเยวี่ยได้  

หรือว่าเจ้ารักษานางจนหายดีแล้ว"

ซือคงฉางเฟิงส่ายหน้าแผ่วเบา บัณฑิตชุดขาวมุ่นคิ้ว ก้มหน้า 

ดื่มสุราต่อ ไม่ได้กล่าวค�า

เซยีวเซ่อกบัถังเหลยีนทีอ่ยู่ด้านล่างก็มองเห็นเยีย่รัว่อใีนชดุสเีขยีว

แล้ว ทั้งคู่สบสายตากันก่อนหันไปมองหน้าประตูอย่างร้อนรน ทว่าก็ยัง

ไม่พบเงาร่างของเหลยอู๋เจี๋ย เห็นทีอีกฝ่ายคงถูกเซียนกระบี่จับตาดูอยู่ 

จึงปลีกตัวลงเขามาไม่ได้

"เซียวเซ่อ คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นห่วงเรื่องใหญ่ของชีวิตเหลยอู๋เจี๋ย

ถึงเพียงนี้" ถังเหลียนกล่าวด้วยรอยยิ้ม

เซียวเซ่อไม่ไว้ไมตรีแม้แต่น้อย "ข้าก็เป็นห่วงเรื่องใหญ่ของชีวิต

ศิษย์พี่ใหญ่มากเช่นกัน มิทราบว่าช่วงนี้เทียนหนี่ว์หรุ่ยในหอเหม่ยเหริน

ผูน้ัน้ได้เขยีนจดหมายมาหาท่านบ้างหรอืไม่" ทว่าพอพูดจบแล้วมนักลบั

ไม่ได้ยินค�าโต้ตอบแม้แต่น้อย เมื่อหันไปมองก็พบว่าศิษย์พ่ีใหญ่ท่ี 

มักจะท�าสีหน้าเคร่งขรึมยามนี้ใบหน้าแดงปลั่งราวถูกไฟเผาก็มิปาน  

จนอดรู้สึกขบขันมิได้

อีกทางหนึ่ง คุณชายแซ่ต้วนผู้สูงสง่าท้ังสองก็เห็นเย่ียรั่วอีแล้ว 

เช่นกัน ต้วนเซวยีนอีโ้บกพัดสม่ีวงในมอื นัยน์ตาเปล่งประกายวูบราวกับ

Page ������������������� ������������������ 2.indd   11 3/11/2564 BE   13:19

ตัว
อย
่าง



12 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

เหย่ียวก็มปิาน "เซวียนเหงิเอ๋ย แม่นางผูน้ีค้อืศษิย์น้องของเจ้าใช่หรอืไม่"

ต้วนเซวียนเหงิส่ายหน้า "ข้าไม่เคยพบนาง คงจะเป็นศษิย์สกุลเก่าแก่ 

จากที่อื่นมาร่วมงานกระมัง"

ต้วนเซวียนอีห้บุพัดสม่ีวงเหนบ็ไว้ข้างเอว ก่อนหยิบจอกสรุาจากโต๊ะ 

แล้วเดินตรงไปข้างหน้า "ข้าขอล่วงหน้าไปก่อน"

เซียวเซ่อเห็นท่าทีของคุณชายแซ่ต้วน สายตาก็พลันเย็นวูบ  

"ศิษย์พี่ใหญ่"

ถังเหลียนพยักหน้าแผ่วเบา ก่อนดีดน้ิวออกไปเบาๆ จอกสุรา 

ในมอืต้วนเซวียนอีพ้ลนัแตกเพล้งในพรบิตา สรุาท่ีอยู่ในจอกสาดกระจาย 

ต้วนเซวียนอ้ีมุ ่นคิ้วเล็กน้อยและย่ืนมือออกไป สุราที่สาดกระจาย

ประหนึ่งมวลมาลีบานสะพรั่งหยุดชะงักกลางอากาศทันที!
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Zhou Munan 13

บัณฑิตชุดขาวท่ีน่ังอยู่ในห้องรับรองแขกชั้นบนเลิกคิ้วเล็กน้อย 

"ขุนเขาเขียวสลับซับซ้อน สายนทีทอดยาวไกลลิบตา ฤดูสารทพ้นผ่าน

พฤกษาเจียงหนานมิโรยรา น่ันเป็นเคล็ดวิชาอ�าพรางน�้าของสกุลต้วน

แห่งเจียงหนาน ดูไปแล้วคนผู้นั้นวรยุทธ์มิใช่ตื้นเขิน ศิษย์ของพวกเจ้า

ประเมินผู้อื่นต�า่ไปแล้ว"

ซือคงฉางเฟิงกลับแสดงสีหน้าใคร่รู ้ "ศิษย์ผู ้น้ีมักจะท�าสีหน้า 

อมทุกข์อยู่เสมอ หลายเดือนก่อนมันออกไปท่องยุทธภพ กลับมาถึงเริ่ม

ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง เพียงแต่หลายวันนี้มิทันได้สังเกตว่ารู ้จัก 

แย่งชิงหึงหวงกับผู้อื่นเสียแล้ว"

"ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านพลาดท่าแล้ว" เซียวเซ่อเอ่ยเสียงเนิบ

"หุบปาก เลิกมองได้แล้ว ท�าเหมือนมิใช่ฝีมือพวกเรา!" ถังเหลียน

เอ่ยเสียงเข้ม

"เดิมทีข้าไม่ได้เป็นคนท�าอยู่แล้วนี่นา" เซียวเซ่อเบือนหน้ามา 

อีกทาง

บทที่ 58

หน่ึงกระบ่ีร่ายบุปผา
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ต้วนเซวียนอี้ยืนอยู่กับท่ีพลางกวาดมองรอบทิศด้วยสายตา 

เห้ียมเกรียม ก่อนจะสะดุดตาถังเหลียนกับเซียวเซ่อท่ีอยู่ไม่ไกล แม้ว่า

ยามนี้ทั้งคู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอันใดเป็นพิเศษ แต่คนบางคนเพียงยืนอยู่

เฉยๆ ก็ท�าให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความพิเศษในตัวได้

"พวกมันคือ?" ต้วนเซวียนอี้เอ่ยถาม

"คนหนึง่คอืศษิย์พ่ีใหญ่ถังเหลยีน อกีคนหนึง่คอืศษิย์ท่ีอาจารย์สาม

เพิ่งรับเข้ามา ชื่อเซียวเซ่อ" ต้วนเซวียนเหิงกล่าวตอบ

"เป็นศิษย์ของเจ้าเมืองเสว่ียเยว่ียท้ังสองท่านนี่เอง ถังเหลียน 

อย่างน้ันรึ เคยได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้ว" ต้วนเซวียนอี้ย้ิมเย็นและ 

พลันยกมือขึ้นเล็กน้อย "เคยได้ยินว่าส�านักถังมีอาวุธลับชิ้นหนึ่งชื่อว่า

เทพธิดาโปรยบุปผา มิทราบว่าใช่เช่นนี้หรือไม่" สุราที่ลอยค้างถูกมัน

สะบัดข้ึนฟ้า แล้วโปรยลงมาจากกลางอากาศ พุ่งเข้าใส่ถังเหลียนกับ

เซียวเซ่อ!

"เทพธิดาโปรยบุปผารึ" ถังเหลียนแค่นหัวเราะแล้วยกมือข้ึน  

หยาดสุราผืนนั้นลอยคว้างกลางอากาศอีกครั้ง

"ต้วนเซวียนอี้ใช้เทพธิดาโปรยบุปผาหรือไม่ข้าไม่รู้ แต่วรยุทธ์น้ี 

ของถังเหลียน ดูไปแล้วคล้ายคลึงกับเคล็ดวิชาอ�าพรางน�้าฉบับดั้งเดิม 

อยู่เหมือนกัน" บัณฑิตชุดขาวแย้มยิ้มบางๆ

ซอืคงฉางเฟิงส่ายหน้ากล่าว "หาใช่เคลด็วิชาอ�าพรางน�า้ไม่ แต่เป็น

วรยุทธ์ที่ศิษย์พี่ของข้าคิดขึ้นเอง นามว่าสายนทีสู่หุบห้วย"

เพ่ิงกล่าวจบ หยาดสรุาก็พลนัทะยานข้ึนไปรวมตวักันอยู่เหนือศรีษะ 

ถังเหลยีน กลิน่สรุาตลบอบอวลทัว่ทิศ สรุาทุกหยาดหยดรวมตัวกลายเป็น 

สายยาว ถังเหลียนโบกมือเบาๆ สายธารสุรานั้นเคลื่อนคล้อยไหลเลื่อน 

เซยีวเซ่อพลนันึกถึงบรุษุชดุสคีรามทีท่�าให้สรุารวมตวักันเป็นสายธารและ
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ย่างเย้ืองอยู่บนหลังคาในคืนนั้น มันเพ่ิงรู้สึกว่าศิษย์อาจารย์สองคนนี้ 

ช่างเหมือนกันยิ่งนัก

"ท่านพ่ี..." ต้วนเซวียนเหิงเริ่มร้อนใจ มันเคยประลองฝีมือกับ 

ศิษย์พ่ีใหญ่ท่ีทุกคนต่างเคารพย�าเกรงผู้นี้ จึงกระจ่างแจ้งดีว่าวรยุทธ ์

ของอีกฝ่ายน่าสะพรึงกลัวเพียงใด

ต้วนเซวียนอ้ีก้าวไปข้างหน้าหนึง่ก้าว ก่อนเอ่ยด้วยรอยย้ิม "นีน่่ะหรอื 

สายนทีสู่หุบห้วยที่เล่าลือกัน"

"แล้วเป็นอย่างไร" ถังเหลียนถามเสียงเนิบ

"หุบห้วย? ก็แค่บ่อน�า้เล็กๆ เท่านั้น" ต้วนเซวียนอี้กระโดดลอยตัว

และถีบสายธารสุรานั้น

ถังเหลยีนโบกมอืแผ่วเบา สายธารสรุานัน้จูโ่จมเข้าใส่ต้วนเซวียนอ้ี 

ทว่าต้วนเซวียนอี้ไม่ถอย ซ�้ายังพุ่งเข้าใส่พร้อมใช้เคล็ดวิชาอ�าพรางน�้า 

หมายจะแย่งการควบคุมสายธารสุรานั้น

เจ้าใช้สายนทีเปลี่ยนเป็นหุบห้วย ข้าก็จะแย่งหุบห้วยของเจ้า!

ถังเหลยีนกลบัแย้มย้ิมอย่างไม่ย่ีหระ มนัยืดสายธารสุราน้ันฟาดฟัน 

ลงใส่ต้วนเซวียนอี้

ต้วนเซวียนอี้คว้าเอาพัดยาวที่เหน็บอยู่ข้างเอวออกมาสะบัดกาง

รับการโจมตีของสายธารสุราในทันใด กระน้ันร่างมันก็ยังถอยกรูดไป

หลายก้าว ทว่าต้วนเซวียนอียั้งไม่ลดรา มนัหยิบขลุย่ท่ีอยู่ข้างเอวออกมา 

พุ่งแทงใส่ถังเหลียน

"ย่ีสิบสี่สะพานจันทราผ่องส่องคืนสงัด คนงามสอนเป่าขลุ่ยอยู่ 

แห่งหนใด" บัณฑิตชุดขาวที่ก�าลังชมการต่อสู้ร่ายกลอนเสียงเบา

บนพัดยาวด้ามนั้นวาดภาพสะพานงดงามย่ีสิบส่ีแห่งเอาไว้  

ขลุ่ยเลาน้ันก็มีชื่ออันไพเราะเช่นกัน มันนามว่าหมิงเยว่ียเย่ีย (จันทรา 
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ผ่องส่องคืนสงัด)! 'มือขวาโบกพัด มือซ้ายถือขลุ่ย ความรักส�าราญ 

แบบเจียงหนาน ข้าแซ่ต้วนครอบครองอยู่แปดส่วน!' น่ีเคยเป็นถ้อยค�า

โอ่อวดที่อดีตผู้น�าสกุลต้วนเคยกล่าวไว้

"เห็นทีสกุลต้วนคงจะตั้งความหวังกับบุตรชายคนโตผู้น้ีไว้มาก

จริงๆ อายุยังน้อยก็ได้รับสืบทอดพัดเล่มนี้กับขลุ่ยเลานี้แล้ว พลังฝีมือ

ระดับนี้ก็นับว่าเป็นเลิศในหมู่ศิษย์ส�านักเก่าแก่" ซือคงฉางเฟิงเอ่ยขึ้น

"เทียบกับศิษย์เอกของพวกเจ้าแล้วเป็นอย่างไร" บัณฑิตชุดขาว 

เอ่ยถาม

"เคล็ดวิชาอ�าพรางน�้า พัดเอ้อร์สือซื่อเฉียว (ย่ีสิบส่ีสะพาน) ขลุ่ย 

หมิงเยวี่ยเยี่ย ล้วนเป็นอาวุธและวรยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมยิ่ง แต่ศิษย์เอกของ

พวกข้ากระทัง่ยามน้ีก็ยังใช้เพียง 'สายนทีสูหุ่บห้วย' เท่านัน้ วิชานียั้งไม่ถูก 

นบัอยู่ในห้าอนัดบัแรกของบรรดาวรยุทธ์ท่ีมนัช�านาญ ถังเหลียนทียั่งไม่ได้ 

ใช้อาวุธลับเลยสักชิ้นก็ท�าให้ว่าท่ีผู้น�าสกุลต้วนงัดพัดเอ้อร์สือซื่อเฉียว 

ออกมาได้ ท่านว่าใครเก่งกาจกว่ากันเล่า" ซอืคงฉางเฟิงดืม่สรุาอย่างแช่มช้า

"ท่านพ่ีถังวรยุทธ์เลศิล�า้" ต้วนเซวียนอีก้ล่าวเสยีงเข้ม มนัใช้วรยุทธ์

ทีต่นเองช�านาญจนหมด อกีท้ังยังโจมตีติดต่อกันสิบกว่ากระบวนท่า ทว่า

ถังเหลียนยังใช้เพียงสายธารสุรารับมือ อีกท้ังมิได้โจมตีกลับมาอีก แต่

มันท�าร้ายอีกฝ่ายไม่ได้แม้แต่น้อย

"ยอมแพ้แล้วหรือ" ถังเหลียนกล่าวอย่างแช่มช้า

"ฝันไปเถิด!" ต้วนเซวียนอี้กัดฟันกรอดและพลิกพัดอีกด้าน

แสงสีเงินปรากฏขึ้น!

ที่ชั้นบน ทวนบินมาอยู่ในมือซือคงฉางเฟิงแทบทันใด

กระบี่ที่วางอยู่ข้างกายบัณฑิตชุดขาวก็เริ่มร้องค�าราม
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พัดเอ้อร์สือซื่อเฉียว ด้านหน้ามีย่ีสิบสามสะพาน หมิงเยว่ีย  

ชิงเฟิง อันผิง เฟิงอว่ี ฮวาหม่าน อู่ผิง อว้ีไต้ อู่อิน กวนเยว่ีย ทิงเฟิง  

เติงหลู จื่อเยียน เยวี่ยซี เยี่ยฉี่ เสวี่ยไหล เยี่ยกุย ฉินอิน ชีเจวี๋ย ฮวาเสี่ยง  

เฉินเมี่ย ตงเซิง ชุนเหลย จี้เสี่ยว ทั้งหมดล้วนสง่างามอย่างยิ่งยวด ทว่า

ด้านหลังมีเพียงหนึ่งสะพาน นามว่าต้วน

กลิ่นอายแห่งความสง่างาม ตัดสินเพียงความเป็นตาย!

แสงสีเงินปรากฏข้ึนจากพัด เป็นเข็มบินจ�านวนมากพุ่งเข้าใส ่

ถังเหลียน

"อาวุธลับ! ต�า่ช้า!" มีคนอดสบถมิได้

"ข้าใช้อาวธุลบัสงัหารคนของส�านักถัง ต�า่ช้าตรงท่ีใด" ต้วนเซวียนอ้ี

ตวาดเสียงกร้าว!

ถังเหลยีนถอยกรดู ทว่ากระบวนท่า 'ต้วน' ของพัดเอ้อร์สอืซือ่เฉยีว

ถูกสร้างขึ้นมาจากเข็มพายุพิรุณดอกหลี ยอดอาวุธลับระดับสูงสุดของ

ส�านักถัง อันตรายไร้เปรียบปาน!

"ข้าจัดการเอง" บัณฑิตชุดขาวลุกขึ้นยืน เตรียมจะออกกระบี่ช่วย

ถังเหลียน ในเรือนอู้อว่ีแห่งนี้ ผู้ท่ีช่วยเหลือถังเหลียนได้มีเพียงสามคน 

นั่นคือมัน ซือคงฉางเฟิง และตัวถังเหลียนเอง

ซือคงฉางเฟิงย่อมช่วยเหลือได้ แต่ศิษย์เอกของเมืองเสว่ียเยว่ีย 

มาพ่ายแพ้อยู่หน้าประตูบ้านตนเอง ท้ังยังต้องพ่ึงพาเจ้าเมืองมาช่วย 

ชีวิตอีก ช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่ง

ส่วนถังเหลียนก็ช่วยเหลือตนเองได้ โดยจะมีเพียงผลลัพธ์เดียว  

คือต้วนเซวียนอี้ต้องตายอย่างไม่มีทางเลี่ยง

เวลาน้ีบัณฑิตชุดขาวย่ืนมือเข้าช่วยนับว่าเหมาะสมที่สุด แม้ว่า

เดิมทีมันไม่คิดจะเปิดเผยตัวตนของตนเองก็ตาม

ทว่าทันใดนั้นพลันมีแสงกระบี่พุ่งเข้ามา
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กระบี่ที่แฝงกลิ่นอายเยือกเย็น ทว่าสาดสะท้อนแสงสีแดง

ปราณกระบี่สายแรกฟาดฟันเข็มบินร่วงหล่นนับไม่ถ้วน

ร่างในอาภรณ์สีแดงปรากฏตัวขึ้น ยืนตระหง่านอยู่กลางเรือน

ปราณกระบี่อีกหนึ่งสายพวยพุ่งออกมา

ต้วนเซวียนอีผู้นั้น้ถอยกรดูไปสบิกว่าก้าว ก่อนกระอกัเลือด ทรุดเข่า 

ลงกับพื้น

ปราณกระบี่พวยพุ่งออกมาอีกครั้ง

บัณฑิตชุดขาววางกระบี่ในมือลง นัยน์ตาฉายแววประหลาดใจ 

อยู่หลายส่วน "จันทราลาลับบุปผาเบิกอรุณอย่างนั้นรึ"

ปราณกระบี่ที่พวยพุ่งออกมาครั้งท่ีสามท�าให้กลีบของดอกไม้ 

ในงานร้อยบุปผาเรือนอู้อวี่ปลิดปลิวจากก่ิงก้านพืชพรรณท้ังหลายไป 

รวมตวัท่ีกระบี่ สีสันหลากหลาย สวยสะพรั่งงามตา โบยบินทับซ้อนอยู่

รอบกระบี่ ท่ามกลางหมู่มาลีพลิ้วไหวงดงามเพริศพราย ผู ้ที่ยืนอยู ่

สุดปลายทางแห่งความงดงามก็คือเหลยอู๋เจี๋ย

เหลยอู๋เจี๋ย ผู้ที่ยามน้ีได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สืบทอดเซียน

กระบี่!

ซือคงฉางเฟิงตบโต๊ะลุกพรวดขึ้น "มารดามันเถอะ อาจารย์ 

เป็นเช่นไรศิษย์ก็เป็นเช่นนั้น! แค่มาถึงก็ท�างานร้อยบุปผาของข้าพัง 

หมดแล้ว!"
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ในความงดงามอันละลานตา

หนึ่งกระบี่แทงออกไป

กระบี่ของเหลยอู๋เจี๋ยจ่อไปที่ต้วนเซวียนอี้ ปราณกระบี่สายที่สาม

ยืดยาวไม่หยุดยั้ง กลิ่นบุปผาขจรขจายทั่วทิศ ทว่าเปี่ยมด้วยจิตสังหาร

ต้วนเซวียนอีถ้อยกรดูพลางใช้เคลด็วิชาอ�าพรางน�า้มาสกัด แต่กลบั

ถูกปราณกระบี่ทะลวงสิ้นในพริบตา พลังปราณอีกฝ่ายแผ่ซ่านคุกคาม

เข้ามา มันพยายามใช้ 'ยี่สิบสี่สะพานหมิงเยวี่ยเยี่ย' อีกครั้ง ทว่าพัดกับ

ขลุ ่ยที่เดิมฝึกซ้อมจนช�านาญกลับมีท่าทีต่อต้านมันอยู่หลายส่วน  

มนันึกถึงถ้อยค�าของบดิาทีก่ล่าวไว้ยามถ่ายทอดวชิายุทธ์แก่มนั สะพาน

ทั้งยี่สิบสามสะพานด้านหน้าของ 'ยี่สิบสี่สะพานหมิงเยวี่ยเยี่ย' สง่างาม

อย่างย่ิงยวด มีมาดของสัตบุรุษ ขณะที่สะพาน 'ต้วน' ด้านหลังนั้น 

คือการทุบหม้อจมเรือ* แม้ว่ามีอานุภาพรุนแรง แต่นั่นมิใช่ทางแห่ง 

สัตบุรุษ หากไม่เข้าตาจน ห้ามใช้เป็นอันขาด เดิมทีมันไม่เห็นด้วย  

ในใจคิดว่าอาวุธก็คืออาวุธ เหตุใดต้องมากเรื่องปานนั้น ทว่าวันนี้มันก็

บทที่ 59

ร�ากระบ่ีรั่วอี

* ทุบหม้อจมเรือ อุปมาว่าไปตายเอาดาบหน้า ตัดสินใจเด็ดขาดท่ีจะต่อสู้ให้ถึงท่ีสุด
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กระจ่างแจ้งในถ้อยค�าของบิดาในที่สุด

น่าเสียดาย มันก�าลังจะตายแล้ว!

"แม้ว่าสกุลต้วนแห่งเจียงหนานจะสู ้ส�านักถังและคฤหาสน์ 

สกุลเหลยมิได้ แต่ก็นับว่าเป็นสกุลใหญ่ ให้บุตรคนโตมาตายที่ น่ี  

ไม่ค่อยดกีระมงั" บณัฑิตชดุขาวน่ังลง คราวนีม้คิวรเป็นมนัท่ีออกโรงแล้ว

ทว่าซือคงฉางเฟิงกลับไม่รีบร้อน มันวางทวนลง "ไม่ว่าเป็นใคร 

ก็ไม่อาจตายในเมืองเสวี่ยเยวี่ย"

ถังเหลียนแม้ไม่คิดจะต่อสู้แล้ว ทว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้า 

ก็ยังคงเอ่ยปากตะโกน "เหลยอู๋เจี๋ย หยุดนะ!"

ยามนี้เหลยอู๋เจี๋ยมีหมู่มวลบุปผาโอบล้อมรอบกาย ปราณกระบี่

โหมซัดสาดปานเกลียวคลื่น ท�าให้ดูงามสง่าจนถึงข้ันน่าครั่นคร้าม แต่

ภายในใจของมันกลับโอดครวญไม่หยุด มันคิดจะสังหารต้วนเซวียนอี้

จริงๆ เสียที่ใดกัน เมื่อครู ่น้ีด้วยความร้อนใจ มันจึงฟาดฟันกระบี ่

จนัทราลาลบับปุผาเบกิอรณุออกไปอย่างไม่รู้ตวั แต่สดุท้ายกลบัควบคมุ

ปราณกระบี่อันกล้าแกร่งนี้ไม่อยู่ ไม่อาจเก็บกลับมาได้!

"เหลยอู๋เจี๋ย!" ถังเหลียนตวาดซ�้าสอง ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว 

เตรียมจะพุ่งตัวเข้าไป ทว่าไม่ทันการณ์เสียแล้ว

ต้วนเซวียนอี้เสียขวัญจนหน้าซีดเผือด มันถอยจนอับจนหนทาง

แล้ว อีกทั้งแข้งขาก็ยังอ่อนระทวย ไร้ซึ่งความสง่างามแม้แต่น้อย

ขณะนัน้เองเงาร่างสเีขียวได้ก้าวเข้ามาในทะเลบปุผา นางเย้ืองย่าง

เข้ามาอย่างแช่มช้า ราวกับว่าไม่ได้หว่ันเกรงปราณกระบี่ท่ีโหมซัดสาด

เลยแม้แต่น้อย เงาร่างสีเขียวเดินเข้ามายืนขวางเบื้องหน้าเหลยอู๋เจี๋ย 

และคว้ากุมดอกชาที่ปลิวว่อนอยู่รอบกายอย่างเบามือ

เป็นนาง เยี่ยรั่วอี

เหลยอูเ๋จีย๋ตกตะลงึพรงึเพรดิ แต่มนัยงัคงควบคมุพลงักระบีใ่นมอื
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ไม่อยู่ ทันใดนั้นเยี่ยรั่วอีพลันก้าวเข้าไปและใช้มือแตะลงบนกระบี่ทิงอวี่

ตรงหน้าอย่างแผ่วเบา กระบี่น้ันเคลื่อนผ่านจอนผมของนางไปอย่าง 

แช่มช้า กรีดเชือกมัดผมของนางขาดสะบั้น เรือนผมยาวสีแดงเข้ม 

แผ่สยายลงมาราวกับน�า้ตก

เหลยอู๋เจี๋ยอึ้งงัน ทันใดนั้นเย่ียรั่วอีก็พลันหมุนกายและคว้ามือ 

ของมันไว้แผ่วเบา ก่อนกระซิบกล่าว "เจ้ามียอดกระบี่"

เหลยอู๋เจี๋ยไม่ทราบว่าควรตอบไปอย่างไร จึงท�าเพียงรับค�าอย่าง

ไร้สติ "อืม"

เย่ียรั่วอีจับมือมันโบกเบาๆ พัดเอาทะเลบุปผาลอยข้ึนมาด้วย 

เล็กน้อย เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นปราณกระบี่อันเปี่ยมด้วยจิตสังหาร 

ก็พลนัอ่อนโยนลง แม้ว่าปราณกระบียั่งคงพลุ่งพล่านประดจุกระแสคล่ืน 

แต่กลับปราศจากจิตสังหารอย่างสิ้นเชิง เยี่ยรั่วอีก้าวเท้า ดึงเหลยอู๋เจี๋ย

ถอยหลังไปหนึ่งก้าว ก่อนจะปล่อยมือของมันและกล่าวว่า "ท�าตามข้า"

เหลยอู๋เจีย๋ท�าได้เพียงพยักหน้า น�า้เสยีงของเย่ียรัว่อนุ่ีมนวลไพเราะ 

แต่กลับแฝงไปด้วยมนตร์เสน่ห์ประหนึ่งประกาศิตก็มิปาน

"ช่างเป็นเจ้าท่ึมจริงๆ" เย่ียรั่วอีแย้มย้ิมและถอยไปหนึ่งก้าว ก่อน

สะบัดแขนเสื้อยาวให้หมุนเป็นเกลียวและเริ่มร่ายร�า

เหลยอู๋เจี๋ยไม่ลังเลแม้แต่น้อย มันยกกระบี่ร่ายร�าตามฝีเท้าของ 

เยี่ยรั่วอีไป

หมู่มวลบุปผาปลิวว่อน อาภรณ์สีแดงของเหลยอู๋เจี๋ยพล้ิวไหว  

ถือกระบีง่ามร่ายร�าแช่มช้อย ขณะท่ีหญิงสาวผูคู้ค่วรกับค�าว่า 'หญิงงาม' 

แขนเสื้อยาวปลิวไสว ฝีเท้าอ่อนช้อย

ภายในใจของคนท้ังหลายมีเพียงถ้อยค�าส่ีพยางค์ 'ความงาม 

แห่งยุค'
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"น่ีต่างหากคือความสง่างามท่ีแท้จริง" บัณฑิตชุดขาวกล่าวด้วย

รอยยิ้ม "สกุลต้วนแห่งเจียงหนานหรือ ช่างไกลห่างยิ่งนัก"

"นี่น่ะหรือ...ร�ากระบี่รั่วอี" ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างครุ่นคิด

"ใช่แล้ว ร�ากระบีร่ัว่อ ีการร่ายร�าท่ีแม่ทัพสกุลเย่ียคิดข้ึนในสนามรบ 

ว่ากันว่าย่ีสิบปีก่อน ยามที่แม่ทัพเย่ียออกรบ ก็มีสตรีชุดขาวคนหน่ึง 

ถือกระบีร่่ายร�าไปด้วย มองจากทีไ่กลเปรยีบประหนึง่เทพเซยีนจตุลิงมา 

การร�ากระบีน่ีม้สีองบท บทแรกเรยีกว่าประตเูมฆา เดนิเหนิอสิระได้ดัง่ใจ  

ฝีเท้าแช่มช้า บทท้ายเรียกว่ากระบวนทัพสังหาร จิตสังหารพลุ่งพล่าน 

แผ่ซ่านนับพันหลี่ การร่ายร�าในยามนี้คาดว่าคงจะเป็นประตูเมฆา" 

บณัฑิตชดุขาวเอ่ยด้วยรอยยิม้ "ทว่ามกีารร่ายร�าหากแต่ไร้ดนตร ีช่างน่า

เสียดายยิ่งนัก"

"เรือนอู้อว่ีมีนักขับร้องและนักดนตรีมากมายเพียงน้ัน ไยจึงว่า 

ไร้ดนตรี" ซือคงฉางเฟิงกล่าว

บัณฑิตชุดขาวส่ายหน้า "มิใช่ว่าข้าดูถูกเมืองเสวี่ยเยวี่ยของเจ้า  

แต่นักดนตรีที่คู่ควรกับร�ากระบี่รั่วอีนับว่าหายากยิ่งนัก"

สิ้นค�าก็พลันมีเสียงขลุ่ยดังขึ้น บัณฑิตชุดขาวนิ่งอึ้งไปและหันไป

มองตามทิศทางของเสียง มันพบเห็นบุรุษรูปร่างสูงโปร่งในอาภรณ ์

สีเขียวครามก�าลังเป่าขลุ่ยอยู่ สีหน้าของผู้เป่าลุ่มลึกดุจสายนที ยากแท้

หย่ังถึง ทว่าเสียงขลุ่ยน้ันแฝงเร้นอารมณ์ความรู้สึกนานัปการ อีกทั้ง

จังหวะการร่ายร�าของสองคนในลานเรือนก็สอดประสานกันอย่าง

สมบูรณ์แบบ ราวกับบทเพลงนี้บรรเลงเพื่อการร่ายร�านี้โดยเฉพาะ

"ไม่! ไม่ใช่ ราวกับ...บทเพลงนี้เป็นท่วงท�านองในการร�ากระบี่รั่วอี 

ชือ่ว่า 'เสา' ว่ากันว่าเป็นบทเพลงร่ายร�าทีห่ายสาบสญูไปแล้ว! ซอืคงฉางเฟิง  

คนผู้น้ีเป็นใคร เหตุใดเมืองเสวี่ยเยว่ียของเจ้าจึงมีคนเช่นน้ีอยู่ด้วย" 

บัณฑิตชุดขาวลุกขึ้นยืนอีกครั้ง นัยน์ตามันเปล่งประกาย
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"เป็นศิษย์ของข้า เซียวเซ่อ" ซือคงฉางเฟิงกล่าวอย่างภาคภูมิใจ

"ประเสรฐิๆๆ งานร้อยบปุผาคราน้ีข้ามไิด้มาเสยีเปล่า" บณัฑิตชดุขาว 

กล่าวอย่างตืน่เต้นและนกึสนใจใคร่รู ้หลงัจากกวาดตามองรอบทิศมนัก็

กระโดดจากห้องรับรองชั้นบนลงสู่กลางลานเรือน เดิมนักดนตรีที่อยู ่

ด้านล่างก�าลังตกตะลึงต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกะทันหันเมื่อครู่ อีกทั้ง 

ยามนี้ยังมีคนผู้หนึ่งกระโดดลงมาตรงหน้าตนเองก็ยิ่งตกใจ

บณัฑิตชดุขาวผูม้ภูีมงิามสง่าโบกมอืให้เบาๆ "รบกวนยืมฉนิสกัครู"่

นักดนตรรีบีผงกศีรษะและลกุข้ึนอย่างลกุลีล้กุลน ทว่าบณัฑิตชดุขาว 

เพียงวาดมืออย่างแผ่วเบา กู่ฉินคันน้ันพลันลอยมาอยู่ในมือมันทันใด 

ทว่าบัณฑิตชุดขาวกลับไม่นั่งลง มันใช้มือขวาถือกู่ฉิน มือซ้ายกวาด 

สายบรรเลง

ประดุจอาชานับพันหมื่น ย�่าถิ่นทุรกันดาร

"เป็นผู้ใด!" เหลยอู๋เจี๋ย เย่ียรั่วอี และเซียวเซ่อต่างตกตะลึง เสียง

บรรเลงฉินนี้รุนแรงเกินไปจนพวกมันยากยิ่งจะตามทัน

บณัฑิตวัยกลางคนแย้มย้ิมอ่อนบางและก้าวถอยไปข้างหลังพร้อม

วางฉนิกลบัลงบนโต๊ะ มนัหย่อนตวัลงนัง่อย่างเนิบนาบ ก่อนกล่าวเสยีงดงั  

"ไม่ต้องกลวั! ชวิีตนีไ้ด้พบเหน็ร�ากระบีร่ัว่อทีีแ่ท้จริงสกัครา นับเป็นเกียรติ

ของข้า!"

การร�ากระบี่มิได้หยุดลง แม้ว่าท้ังสามคนจะยังคงตกตะลึง แต่

จังหวะย่างก้าวรวมถึงเสียงขลุ่ยยังคงไม่สับสน บัณฑิตวัยกลางคน

หลับตาลงเงี่ยหูฟังอย่างเงียบเชียบครู่หน่ึง ก่อนดีดสายฉินแผ่วเบา  

นี่เป็นครั้งแรกท่ีมันได้ฟังบทเพลงร�ากระบี่รั่วอีที่แท้จริง...'เสา' แต่ด้วย

พรสวรรค์อันเหนือล�า้ ตั้งแต่ที่ได้จับฉิน มันก็กระจ่างแจ้งในท่วงท�านอง

ทั้งบทเพลง

สรรพสิ่งในใต้หล้าล้วนมีหลักการให้ท�าตาม รู้แจ้งหนึ่งมรรคาก็
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กระจ่างแจ้งสรรพสิ่ง

ทันทีที่บัณฑิตชุดขาวนั่งลงบรรเลงฉิน เซียวเซ่อก็คาดเดาตัวตน 

ของคนผู้นี้ได้ มีบางคนฝึกกระบี่ทั้งชีวิต ทว่าวรยุทธ์กลับธรรมดาสามัญ 

ขณะทีค่นผูน้ีร้�า่เรยีนเพียงครึง่ชวิีตก็กล่าวอ้างว่าตนเข้าใจสรรพสิง่ใต้หล้า 

ในอดีตเคยมีคนหยอกล้อบัณฑิตชุดขาวผู้นี้ว่า 'แล้วบัณฑิตเช่นเจ้า 

ใช้กระบี่เป็นหรือไม่' จากนั้นก็ยื่นกระบี่ให้

ยามน้ันบัณฑิตชุดขาวตรึกตรองเนิ่นนาน ก่อนยกกระบี่ข้ึนมา 

กวัดแกว่งอย่างเก้ๆ กังๆ และพลันส�าแดงพลังกระบี่ออกไปในทันใด

กระบี่นั้นเรียกได้ว่าล�า้เลิศผงาดใต้หล้า!

กระบี่นั้นท�าให้เซียนกระบี่ของยุทธภพอีกคนหนึ่งถือก�าเนิด

เซียนกระบี่ปราชญ์ เซี่ยเซวียน
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เซียวเซ่อเป่าขลุ่ย เซี่ยเซวียนบรรเลงฉิน เย่ียรั่วอีระบ�าฉางซิ่ว  

เหลยอู๋เจี๋ยร�ากระบี่เสริมทัพ ถังเหลียนที่ยืนอยู่อีกฝั่งพลันเกิดความ

ขัดเคืองใจ รู้สึกเหมือนตนเองไม่มีส่วนร่วม ทว่าความฮึกเหิมภายในใจ

กลับถูกปลุกขึ้น มันกระโดดไปบนหลังคา อาภรณ์สีด�าปลิวไสวตาม 

แรงลม ขับขานเสียงเพลงดังกึกก้อง

"ข้าใคร่ข่ีลมท่องอุดร หิมะโปรยเซวียนหยวนท้ังขุนเขา ข้าใคร่ยืม

สะเภาล่องบูรพา อัจฉรางามชดช้อยคล้อยรับลม ข้าใคร่เหินเมฆา 

พันหมื่นหลี่ วิหารมังกรค�ารามอาจบีฑาข้าไฉน ยอดบรรพตคุนหลุน 

อาบแสงสุรีย์ มหานทีจนหนทางยลเขาเขียว นกนางแอ่นคืนเหย้า 

ไกลละลิบ ไม่เห็นปลายขอบฟ้าไม่หวนคืน!"

เป็นเพลงกลอนที่อู๋ซินเคยขับขานที่แคว้นอว๋ีเถียน ถังเหลียนฟัง

เพียงครั้งเดียวก็จ�าได้ขึ้นใจ มันรู ้สึกว่าความเด็ดเดี่ยวท่ีอยากจะไป  

'ยอดครี ีก้นสมทุร' ในเพลงกลอนนัน้น่าเลือ่มใสอย่างย่ิง ยามน้ีทนไม่ไหว

จึงขับขานออกมาในที่สุด มันเป็นที่รู้จักในเมืองเสว่ียเยว่ียว่านิสัยสุขุม

รอบคอบ นานทีจะมีช่วงเวลาท่ีหย่ิงผยองเช่นน้ี แต่ถังเหลียนในเวลานี้

บทที่ 60

มือใหม่ร�่าสุราสามสิบจอก ปลายน้ิวจรดจอกลั่น
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ต่างหากท่ีท�าให้ผู้คนรู้สึกว่าช่างสมเป็นศิษย์ของไป่หล่ีตงจวิน เพราะ 

ไป่หลี่ตงจวินได้ชื่อว่าเป็นเซียนสุรา ครั้นเยาว์วัยก็นามกระฉ่อนในเรื่อง

หยิ่งผยองรักส�าราญ

หนึ่งบทเพลงจบลง

เซยีวเซ่อวางขลุย่ลง เซยีนกระบีป่ราชญ์เซีย่เซวียนก็ปล่อยมอืจาก

สายฉนิเช่นกัน เย่ียรัว่อสีะบดัเก็บแขนเสือ้ยาว ส่วนเหลยอูเ๋จีย๋กวัดแกว่ง

กระบีอ่ย่างทรงพลงั กลบีดอกไม้ท้ังหลายพุ่งทะยานขึน้ฟ้า ก่อนเทลงมา

ดุจดั่งเทพธิดาโปรยบุปผา เป็นบุปผาพิรุณสวยสะพรั่งงามตา

ขณะทีบ่ปุผาพิรณุร่วงลงสูพ้ื่น ดวงหน้าเหลยอูเ๋จีย๋ก็ฉายแววเขินอาย 

เล็กน้อย มันมองเย่ียรั่วอี หลังรั้งรออยู่ครู่หน่ึงก็เอ่ยเสียงเบาออกมา 

"บังเอิญยิ่งนัก ได้พบกันอีกแล้ว"

หากกล่าวว่าผู้ชอบสอดรู้เรื่องคนอื่นในยุทธภพสามารถจัดอันดับ

ค�าเปิดบทสนทนาท่ีเฉิ่มเชยที่สุดได้ เช่นนั้นประโยคน้ีก็คงถูกนับรวมอยู่

ในนั้นด้วย

เซียวเซ่อเก็บขลุ่ยแล้วเดินไปอีกฝั่งอย่างเงียบเชียบ ถังเหลียน 

ก็กระโดดลงมาจากหลังคาและกระซิบถามเซียวเซ่อ "แม้ข้าจะไม่ค่อย

เข้าใจเรือ่งเหล่านี ้แต่ว่าเปิดบทสนทนาเช่นน้ีเฉิม่เชยเกินไปหน่อยหรอืไม่"

เซียวเซ่อเบะปาก "ช่างเฉิ่มเชยเสียจนขนหัวชี้ชัน"

เยี่ยรั่วอีแย้มยิ้มบางๆ และยกมือทัดผมเล็กน้อย "นั่นสิ ได้พบกัน

อีกแล้ว"

ยามนีบ้รรยากาศพลนักระอักกระอ่วน เสยีแรงท่ีเหลยอูเ๋จีย๋อตุส่าห์ 

ใช้วิชากระบี่ของเซียนกระบี่อันงดงามตระการตาสร้างสถานการณ ์

อันองอาจทรงพลังเช่นนี้มาได้ แต่ค�าพูดเปิดบทสนทนานี้กลับท�าให้ 

การร�ากระบี่อันงดงามเสียเปล่าจริงๆ

"มหีญิงงามนางหน่ึง แรกพบมอิาจลมื ไม่พบเพียงหนึง่วนั ถวิลนวล
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แทบขาดใจ" เซี่ยเซวียนบรรเลงฉินแผ่วเบาพลางร�าพึงร�าพัน ท�าให้

คลี่คลายบรรยากาศที่กระอักกระอ่วนลงไปได้เล็กน้อย มันลุกขึ้นยืน  

ทอดสายตามองที่ไกล ก่อนเอ่ยว่า "สหายเก่ามาถึงแล้ว"

"ยังไม่รีบหนีไปอีก" ซือคงฉางเฟิงที่อยู่ชั้นบนยืนขึ้นและกล่าวกับ

เซี่ยเซวียน

เซีย่เซวียนกระโดดกลบัมายงัท่ีนัง่ชัน้บนและคว้ากล่องต�าราทีว่างอยู่ 

ข้างๆ มาสะพาย ก่อนกระโดดกลับไปยังลานกว้างอีกครั้ง มันกล่าวกับ

คนทั้งหลายว่า "วันนี้ได้พบศิษย์ดรุณวัยของเมืองเสวี่ยเยวี่ย จึงทราบว่า

ค�าขนานนามเมืองอันดับหนึ่งในยุทธภพหาใช่ค�าโอ้อวดไม่ ไม่เสียแรง

ทีม่าร่วมงานร้อยบปุผาครานี ้ทว่าต้องจากลากนัตรงน้ี ข้าไม่มทีรพัย์สนิใด 

มอบให้ ขอมอบต�าราเหล่าน้ีให้พวกเจ้าแทน" มันวาดมือ ต�าราสภาพ 

เก่าเก็บลอยออกมาจากกล่องต�ารา ร่วงลงสู่มือของเยี่ยรั่วอี

เยี่ยรั่วอีมองปกต�ารา ก่อนแสดงสีหน้าตกตะลึง "นี่มัน..."

"แม้ว่าร�ากระบี่รั่วอีเป็นยอดการร่ายร�า แต่กลิ่นอายสังหารหนัก 

เกินไป เจ้าเป็นสตร ีทัง้ยังสขุภาพไม่ดี มบิงัควรร่ายร�าบ่อยๆ ต�าราร่ายร�านี ้

มีชื่อว่าหงส์ตระหนก ยามท่ีร่ายร�า งดงามดุจหงส์โผบินกลางนภา  

เน้นความนุ่มนวล ลดกลิ่นอายสังหาร เป็นประโยชน์ต่อเจ้า" เซี่ยเซวียน 

ก้มหน้าพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

เยี่ยรั่วอีผงกศีรษะเบาๆ "ขอบคุณท่านผู้อาวุโส"

เซี่ยเซวียนส่งต�าราอีกเล่มที่บนหน้าปกไม่มีอักษรใดให้เซียวเซ่อ 

"สหายท่านนี้ พวกเราเคยเจอกันหรือไม่"

เซยีวเซ่อทีย่ามปกตไิม่เห็นกระท่ังซอืคงฉางเฟิงอยู่ในสายตายามน้ี 

กลบัพินอบพิเทาย่ิง มนัพยักหน้า เอือ้นเอ่ยเพียงถ้อยค�าสัน้ๆ "ส�านักศกึษา 

จี้ซย่า"

"มิน่าเล่า" นัยน์ตาของเซี่ยเซวียนนิ่งงัน "เช่นน้ันข้าก็มิได้ให้ต�ารา
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ผดิคน ต�าราเล่มน้ีไม่มชีือ่ เพราะข้าเป็นผูเ้ขยีนเองจงึยังมไิด้ต้ังชือ่ หากว่า

เจ้าอ่านจบแล้วนึกชื่อดีๆ อันใดได้ก็เขียนบนปกเองได้เลย"

ต�าราไร้ชื่อของเซียนกระบี่ปราชญ์เซี่ยเซวียน? ผู้คนในเหตุการณ์ 

ที่เริ่มทราบตัวตนของบัณฑิตชุดขาวต่างตกตะลึง คนท้ังหลายต่าง 

ทราบว่าเซี่ยเซวียนรู้แจ้งสรรพสิ่ง ในด้านวิชาความรู้มันเทียบเคียงกับ 

นักปราชญ์ของราชวงศ์ก่อนได้แล้ว แต่ต�าราท่ีมันเขียนกลับไม่เคย 

ตั้งชื่อสักครั้ง มันเคยกล่าวว่าเมื่อผู้อื่นอ่านต�าราของมัน ไม่ว่าจะเกิด

ความเข้าใจเช่นไร ก็นับว่าไม่เก่ียวข้องกับมันแล้ว ความเข้าใจและ 

เรื่องราวท่ีตระหนักรู้ได้จากต�าราเหล่าน้ันล้วนเป็นของของผู้อื่น มันจึง 

ไม่เคยตั้งชื่อ ยกให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่าน เสียดายก็แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติ 

ได้รับต�ารานี้จากมันนั้นมีน้อยนิดจนนับได้

เซี่ยเซวียนหมุนกายมาหาถังเหลียน "ข้าได้ฟังอาจารย์ของเจ้า 

บ่นอยู่บ่อยครั้งว่ารับศิษย์ที่ชอบแสร้งท�าเป็นจริงจังมา แต่เมื่อครู่ได้เห็น

เจ้าขบัขานเพลงกลอนเสยีงดัง กลบัมคีวามสง่างามเหมอืนอย่างอาจารย์

ของเจ้าเมื่อครั้งเยาว์วัย ข้าขอมอบต�าราเล่มนี้ให้ ต�าราเล่มนี้อาจารย์ 

ของเจ้าเมื่อครั้งเยาว์วัยชอบอ่านมันมาก"

ถังเหลียนนิ่งอึ้งไป ก่อนรีบรับต�าราเล่มนั้นมา เมื่อพบว่าบนปก 

มีเพียงอักษรสี่ตัวเขียนว่า 'คัมภีร์สุรา' ก็พลันปั้นหน้าไม่ถูก "เมื่อครั้ง 

เยาว์วัยอาจารย์ชอบอ่านสิ่งนี้หรือ"

"อาจารย์ของเจ้าได้รบัการขนานนามว่าเซยีนสุรา ยามปกตติดิสรุา

ดั่งชีวิต ตอนข้าอายุสิบสองปีได้พบมัน ยามนั้นมันก็เป็นเช่นนี้แล้ว  

มันบอกว่าสุราใต้หล้าน้ีล้วนจืดชืดไร้รสชาติ จึงขอ 'คัมภีร์สุรา' เล่มน้ี 

จากข้า บันทึกสุราในนั้นหาใช่สุราธรรมดาทั่วไป แต่เป็น 'มือใหม่ร�่าสุรา

สามสิบจอก ปลายนิ้วจรดจอกลั่นวสันต์อัสนี' อย่าท�าให้เสียของเชียว"

"ผู้น้อยจะจ�าไว้ขอรับ" ถังเหลียนรีบประสานมือ
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"เป็นคนจริงจังจริงๆ ด้วย" เซี่ยเซวียนหันไปหาเหลยอู๋เจี๋ยและ 

ส่งต�าราเล่มเล็กที่หน้าปกวิจิตรงดงามให้มันเล่มหนึ่ง

เหลยอู๋เจี๋ยรับมาและมองชื่อต�ารา ก่อนเอ่ยอย่างไม่เข้าใจ "ท่าน 

ผู้อาวุโส นี่คืออันใดขอรับ"

เซยีวเซ่อเหลอืบตามองชือ่ต�าราเลก็น้อย ก่อนอ่านออกเสยีงราวกับ

ครุ่นคิด "จวนค�า่เหมันต์ทึบ?"

" 'สีท้องฟ้าจวนค�า่เหมันต์ทึบ เยือนกระท่อมของข้าน้อยร�า่สุราอุ่น

สักจอกได้ฤๅ' น่ีเป็นบทประพันธ์ของเซี่ยเฟยเซวียนสตรีผู้เลิศล�้าแห่ง 

เจียงหนาน ความซาบซึ้งกินใจนั้น ว่ากันว่ากระท่ังพระสนมในวังหลวง 

ก็ยังอ่านจนร�า่ไห้ ข้ามอบ 'จวนค�า่เหมนัต์ทบึ' เล่มน้ีแก่เจ้า ให้เรยีนรูจ้าก

ตัวเอกในนี้ พบกันคราวหน้าอย่าพูดจาน่าอึดอัดปานนั้นอีก" เซี่ยเซวียน

เอ่ยด้วยรอยยิ้ม

เหลยอู๋เจี๋ยใบหน้าร้อนผะผ่าวไปชั่วขณะ เย่ียรั่วอีกลับไม่ยี่หระ  

ดวงหน้าแต้มรอยยิ้มบางๆ อยู่ตลอด

"เอาล่ะ ข้าต้องไปแล้ว" เซี่ยเซวียนพลันหมุนกาย

ทันใดนั้นก็มีเสียงดังแว่วมาจากท่ีไกล "ข้าเพ่ิงมาถึง เจ้าก็จะไป 

เสียแล้ว กลัวข้าถึงเพียงนั้นเลยหรือ"

เซี่ยเซวียนเร่งฝีเท้าเดินไปข้างหน้า ปากบ่นพึมพ�า "พบกันมิสู้ 

ไม่พบกัน ไม่พบกันดุจคล้ายพบกัน แม้มิได้พบกันด้วยตา แต่หัวใจ 

พบกันแล้ว"

"ไอ้บัณฑิตร้าย..." เสียงจากที่ไกลนั้นเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชา ทว่า 

เซี่ยเซวียนหนีไปไกลแล้ว ท�าให้สองค�าสุดท้ายยากยิ่งจะฟังให้ชัด

เหลยอู๋เจี๋ยมีสีหน้ากระวนกระวายคิดจะหนีตามไป ทว่ากระบี ่

เล่มหน่ึงกลับขวางทางไว้ ท่ีแท้เจ้าของเสียงพูดเมื่อครู ่ก็มาถึงแล้ว  

อกีฝ่ายสวมอาภรณ์สขีาว ปิดหน้าด้วยผ้าสเีทา เป็นหลีห่านอเีซยีนกระบี่ 
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หิมะจันทรานั่นเอง

"อาจารย์..." เหลยอูเ๋จีย๋ก้มหน้าค้อมกายด้วยท่าทางเหมอืนท�าอนัใด 

ผิดมาก็มิปาน

หลี่หานอีมองมันด้วยสายตาเย็นชา "เมื่อครู่ข้าอยู่บนเขาชังซาน 

เห็นปราณกระบีส่ายหนึง่ทีน่ี่..." ประโยคต่อมาเอ่ยอย่างแช่มช้า "...กระบีน้ี่ 

ไม่เลวเลย" 

"อาจารย์ ท่านชมข้า!" เหลยอู ๋เจี๋ยเบิกตาโพลง มันแปลกใจ 

จนไม่กล้าเชื่อ

"แต่ว่า...ผู้ใดอนุญาตให้เจ้าลงเขา!" หล่ีหานอีเงื้อกระบี่ข้ึนฟาด 

เหลยอู๋เจี๋ยที่ก�าลังฉีกยิ้มกว้างกระเด็นปลิวออกไป
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"อาจารย์ เหตุใดท่านไม่เคยไปร่วมงานร้อยบุปผาเลยขอรับ" 

ระหว่างทางกลับขึ้นเขา เหลยอู๋เจี๋ยอดเอ่ยปากถามมิได้

หลี่หานอีไม่แม้แต่จะหันมามอง เพียงมุ่งตรงไปข้างหน้า "ต่อให้

บุปผางดงามเพียงใด ดูมาสิบกว่าปีก็เบื่อเช่นกัน มีอันใดน่าดู"

ยามนีร้าตรมีดืมดิ จนัทร์เต็มดวงแขวนอยู่บนท้องฟ้า ศิษย์อาจารย์

ผู้มีวรยุทธ์แกร่งกล้าเป็นเลิศในใต้หล้าคู่นี้เดินอยู่ใต้แสงจันทร์อย่าง 

แช่มช้า ดูปรองดองกันอยู่หลายส่วนชนิดพบพานได้น้อยครัง้ เหลยอูเ๋จีย๋

จึงพูดมากข้ึนอย่างอดมิได้ มันถามอีกว่า "อาจารย์ คนเมื่อครู่นี้คือ 

เซี่ยเซวียนที่เรียนหนังสือจนกลายเป็นเซียนกระบี่ ออกกระบี่ครั้งแรก 

ก็เป็นเซียนกระบี่หรือขอรับ"

"ไอ้บัณฑิตนั่น..." หลี่หานอีแค่นเสียงอย่างเย็นชา

"มันให้ต�าราข้ามาเล่มหนึ่ง นามว่า 'จวนค�่าเหมันต์ทึบ' เหตุใด 

ต�าราท่ีมันให้คนอ่ืนดูแล้วต่างมีความพิเศษเฉพาะตัว แต่ต�าราเล่มน้ี 

ของข้าดูเหมือนจะมีให้อ่านในเรือนทิงจู๋ (สดับเสียงไผ่) เมืองเสวี่ยเยวี่ย" 

เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวอย่างไม่ค่อยพึงใจนัก

บทที่ 61

สัตย์วาจาแห่งเซียนกระบี่
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ทว่าหลี่หานอีกลับไม่ได้สนใจและถามขึ้นว่า "เจ้าชอบสตรีที่ชื่อ 

เยี่ยรั่วอีผู้นั้นหรือ"

เหลยอู๋เจี๋ยนิ่งอึ้งไป มันลังเลเล็กน้อย แต่สุดท้ายก็พยักหน้า

"เพราะเหตุใด" หลี่หานอีเอ่ยถามอย่างหาได้ยากยิ่ง

เหลยอู๋เจี๋ยครุ่นคิดอยู่นาน ก่อนจะพูดอย่างอึกอักว่า "เพราะว่า...

หน้าตางดงามยิ่ง"

หลี่หานอีพลันชะงักฝีเท้า "มีแค่เหตุผลนี้หรือ"

เหลยอูเ๋จีย๋ครุน่คิดอยู่อกีครูใ่หญ่ ก่อนเกาหัวแกรกๆ "ดเูหมอืนว่า... 

จะไม่มีเหตุผลอื่นแล้วขอรับ"

หลี่หานอีเกิดโทสะกับค�าตอบนี้ "เจ้าช่างตรงไปตรงมาย่ิงนัก แต่

สตรีหน้าตางดงามในใต้หล้านี้มีมากมาย เหตุใดเจ้าพบคนผู้น้ีแล้วจึง 

ชมชอบเล่า"

เหลยอู๋เจี๋ยกล่าวด้วยรอยย้ิม "ข้าบอกว่านางหน้าตางดงาม มิได้

หมายความว่าข้าชอบสตรีที่หน้าตางดงามทุกคนในใต้หล้า เพียงแต่ว่า

ยามพบหน้านางนัน้ ข้าพลนัรูส้กึว่าตัวเองแปลกไป แต่เมือ่ลองไตร่ตรอง

อย่างละเอียดแล้ว ข้าไม่เข้าใจอดีตของนาง และไม่ทราบนิสัยของนาง 

กระท่ังนางชอบหรือเกลียดสิ่งใดข้าก็ยังไม่รู้ พอคิดไปคิดมา อันท่ีจริง 

แล้วที่หวั่นไหวตอนนั้นคงเป็นเพราะ..."

"นางหน้าตางดงาม" หลี่หานอีกล่าวเสริมให้ แต่ครั้งน้ีมันกลับ 

ไม่ได้ดูแคลนศิษย์ไม่ได้เรื่องคนน้ี เพียงกล่าวต่อด้วยเสียงเบา "สตรีที่

หน้าตางดงามล้วนแล้วแต่ชอบหลอกลวง"

"อาจารย์ ท่านกล่าวเช่นน้ี หรือว่าท่านเคยถูกสตรีหน้าตางดงาม

ท�าร้าย" เมือ่เหลยอูเ๋จีย๋โพล่งถามออกไปก็พลนัรูส้กึส�านึกเสยีใจแทบทันที 

วันนีอ้าจารย์อตุส่าห์มแีก่ใจพูดคยุกบัตนหลายค�า แค่จนัทราลาลบับปุผา

เบิกอรุณที่ตนฟาดฟันออกไปเมื่อครู่น้ันได้รับค�าชื่นชมเพียงเล็กน้อย  
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ไม่ได้หมายความว่าตนจะก�าเริบเสิบสานท�าอันใดตามอ�าเภอใจได้

ทว่าหลีห่านอมีไิด้บงัเกิดโทสะ มนัเพียงหยุดฝีเท้า มอืจบัด้ามกระบี่

เถี่ยหม่าปิงเหอและก้มหน้าอย่างเงียบงัน

"อาจารย์ ข้าผิดไปแล้ว!" เหลยอู๋เจี๋ยก้มหน้ารับผิดโดยพลัน

"หลังจากนี้สามเดือน ข้าจะลงเขาไปกับเจ้า" หลี่หานอีพลัน 

เงยหน้าขึ้น "ข้ามีลางสังหรณ์อย่างหน่ึง เกรงว่าอาจารย์ผู้นั้นของเจ้า 

ใกล้จะรอไม่ไหวแล้ว"

"สามเดอืน?" เหลยอูเ๋จีย๋พยักหน้า "ขอรบั เช่นนัน้สามเดอืนให้หลงั 

ข้าจะประลองกระบี่กับอาจารย์"

"อืม...อีกสามเดือนข้าจะประลองกระบี่กับเจ้า สามปีให้หลังเจ้า 

จะเป็นเซียนกระบี่ นี่คือสัญญาระหว่างเรา" หลี่หานอีพลันคลายมือ 

จากกระบี่แล้วเดินขึ้นหน้าต่อ

สามปีเป็นเซียนกระบี่? เหลยอู๋เจี๋ยนึกสงสัยว่าตนไปสัญญาเช่นนี้

ตั้งแต่เมื่อไรจนอดงุนงงมิได้ แต่เห็นสีหน้าของอาจารย์มันก็ไม่กล้า 

ถามอันใดมาก ท�าเพียงเดินตามไปอย่างว่าง่าย อีกอย่าง สามปีเป็น 

เซียนกระบี่...

เช่นนั้นก็เป็นเถิด เหลยอู๋เจี๋ยแย้มยิ้ม

ณ เมืองอู๋ซวงแห่งใต้หล้า

ริมล�าน�า้อี้สุ่ยที่กระแสน�้าเชี่ยวกราก

เด็กหนุ่มชุดขาวผู้หนึ่งกอดหีบกระบี่นั่งอยู่ข้างล�าน�า้ เอ่ยเสียงเนิบ 

"แพ้อีกแล้วหรือ"

มอืกระบีผู่เ้ป็นเจ้าเมอืงอู๋ซวงซึง่ได้ชือ่ว่าเป็นหน่ึงในสีเ่มอืงในใต้หล้า 

เสียบกระบี่หักในมือลงในดินอย่างเงียบเชียบ "แพ้แล้ว คราวนี้แพ้อย่าง

ราบคาบ ความต่างชั้นระหว่างข้ากับหลี่หานอี เกรงว่าจะเป็นเสมือน
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ล�าน�้าอี้สุ่ยกับแม่น�้าฉางเจียงกระมัง วันหน้าจะไม่ไปเมืองเสวี่ยเยว่ีย 

ท้าประลองกระบี่อีกแล้ว"

"ไม่เป็นไร ข้าจะเอาชัยชนะกลับมาให้ท่านเอง" เด็กหนุ่มฉีกย้ิม 

เผยฟันสีขาวซี่ใหญ่ มันคืออู๋ซวง เด็กหนุ่มที่เคยใช้กระบี่บินขวางทาง 

อู๋ซิน อู๋ฉาน ถังเหลียน เซียวเซ่อ และเหลยอู๋เจี๋ยที่แคว้นอวี๋เถียนวันนั้น

"ชวิีตนีแ้พ้ต่อหลีห่านอ ี ข้ายอมรบัได้ เพียงเจ้าเอาชนะได้ในรุ่นต่อไป 

ก็พอแล้ว ทว่าครานี้ข้าพบคนผู้หน่ึง มันบอกว่าตนเองชื่อเหลยอู๋เจี๋ย  

ดูเหมือนข้าจะเคยได้ยินเจ้าพูดถึงชื่อนี้" ซ่งเยี่ยนหุยนั่งลงข้างกายอู๋ซวง

"ใช่ ข้าเคยพบมัน ในที่ที่มีแต่ทรายเต็มไปหมด ชื่อของแคว้นน้ัน

ออกเสียงยากย่ิงนัก จ�าไม่ได้แล้ว" อู๋ซวงเกาหัวแกรก ก่อนแย้มย้ิม 

"อาจารย์ก็รู้ว่าข้าความจ�าไม่ดี"

"กระท่ังชื่อแคว้นเจ้ายังจ�าไม่ได้ แต่กลับจ�าชื่อของมันได้หรือ" 

ซ่งเยี่ยนหุยเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

"เพราะว่ามันพิเศษมาก คนท่ีข้าพบเจอวันนั้นล้วนแต่พิเศษ  

ข้าจ�าหน้าตาของพวกมันได้ทุกคน แต่น่าเสียดายย่ิงนัก วันน้ันพวกมัน

บาดเจ็บมาก่อน หาไม่แล้วคงจะได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่เป็นแน่" อู๋ซวง 

ลูบหีบกระบี่เบาๆ

"วันหน้าเจ้าย่อมมีโอกาสเป็นแน่ เพราะว่ายามนี้มันเป็นศิษย์ของ

หลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทราแล้ว" ซ่งเยี่ยนหุยกล่าว

อูซ๋วงนัยน์ตาทอประกาย "มนัก็เรยีนกระบีแ่ล้วหรือ จ�าได้ว่ายามนัน้ 

มันยังใช้วิชาหมัดอยู่เลย"

ซ่งเย่ียนหุยพยักหน้า "ใช่แล้ว วันนั้นข้าได้หย่ังเชิงวรยุทธ์ของมัน 

ออกกระบี่ใส่หนึ่งกระบวนท่า มันมีความเลิศล�้าเหมือนอย่างหลี่หานอ ี

อยูห่ลายส่วน แต่เมือ่เทียบกับเจ้าแล้วนบัว่ายังต่างชัน้กนัอยู่ช่วงหนึง่ แต่

ข้าบอกหลี่หานอีว่าข้ามีลูกศิษย์คนหนึ่ง จะต้องเป็นเซียนกระบี่ในห้าปี
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อย่างแน่นอน หลีห่านอีกลบัพูดว่าเช่นนัน้ศิษย์ของมนัก็ใช้เวลาแค่สามปี  

ตลอดย่ีสบิปีมาน้ีหลีห่านอีรบัศิษย์แค่คนนีค้นเดยีว เห็นทีคงจะตัง้ความหวัง 

ไว้มากจริงๆ"

อูซ๋วงได้ยินดงัน้ันก็ครุน่คดิตรกึตรองอยู่ครูใ่หญ่ ก่อนเปิดหบีกระบีข่ึน้  

ในหีบนั้นยังคงมีกระบี่บินสิบสองเล่มและกระบี่ยาวสีแดงเพลิงเล่มนั้น

เช่นเคย มันตีหีบกระบี่อย่างแรง กระบี่บินสิบเล่มพลันลอยออกมา 

เรยีงตวัเป็นแถวอยู่เบือ้งหน้าอู๋ซวง อู๋ซวงเคาะพวกมนัเบาๆ ก่อนเรยีกชือ่

ของกระบี่เหล่านี้

"อวิ๋นซัว ชิงซวง เฟิงเซียว หงเย่ีย หูเตี๋ย เจว๋ียอิ่ง ซาเซิง พ่ัวเจี๋ย  

อวี้หรูอี้ เร่าจื่อโหรว"

"เจ้าควบคมุได้สบิเล่มแล้วหรอื" ซ่งเย่ียนหยุทัง้แปลกใจระคนยินดี

อู๋ซวงแย้มย้ิมอ่อนบางพลางโบกแขนเสื้อ กระบี่บินสิบเล่มร้อง

ค�ารามแล้วบินออกไปเกิดเป็นคลื่นลูกยักษ์บนผิวน�้า อู๋ซวงโบกแขนเสื้อ

อกีครัง้ กระบีส่บิเล่มแผดเสยีงค�ารามพุ่งทะลวงลงท้องน�า้ดงัครนื! อูซ๋วง

วาดแขนเสื้อครั้งท่ีสาม กระบี่สิบเล่มปั่นหมุนผืนน�้าทั้งผืน กระแสน�้า 

ซัดสาดไม่ขาดสาย กระบี่บินอีกสองเล่มในหีบพลันสั่นไหว เตรียมจะ 

พุ่งออกจากหีบ

อู๋ซวงเอ่ยด้วยรอยย้ิม "ในเมื่อเหลยอู๋เจี๋ยจะเป็นเซียนกระบี่ใน 

สามปี เช่นน้ันข้าจะเป็นเซียนกระบี่ในหน่ึงปี!" มันผายมือข้ึน กระบี่บิน 

ท้ังสิบเล่มพุ่งกลับมาในหีบ อู ๋ซวงปิดหีบลงและลุกข้ึนถือหีบกระบี ่

หมุนกายจากไป

ซ่งเย่ียนหุยมองตามแผ่นหลังของมันไปอย่างเงียบงัน เนิ่นนาน 

จงึค่อยถอนหายใจ "เมอืงอูซ๋วงจะได้กลบัไปอยู่จดุสงูสดุอกีครัง้หรอืไม่ก็

ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว"

อู ๋ซวงได้ยินถ้อยค�านี้จึงหมุนกายกลับมาและเอ่ยด้วยรอยย้ิม 
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"อาจารย์ ข้าไม่อยากเป็นเจ้าเมืองอู๋ซวงอันใดนั่น ข้าแค่ชอบฝึกกระบี่  

แต่ในเมื่ออาจารย์อยากให้ข้าเป็น ข้าจะเป็นก็ได้"
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บนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ นวลผ่องงามพร่างพราย บนผืนดินมีสุรา 

หอมรัญจวนอวลพิสุทธิ์

มวลหมู่บุปผาบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลในเดือนสี่ ทว่า 

ท่ีนี่ยังคงเป็นช่วงที่ดอกเหมยบานสะพรั่งงดงามที่สุด กลิ่นดอกไม ้

ขจรขจาย คละเคล้าไปกับกลิ่นสุรา ท�าให้ผู้ท่ีได้กลิ่นอดลุ่มหลงมิได้  

ข้างต้นดอกเหมยมีคนผู้หน่ึงน่ังอยู่ มันสวมชุดคลุมสีขาวตัวยาวน่ังอยู่ 

ใต้แสงจันทร์ มือถือจอกหยกขาวคอยละเลียดดื่ม ดวงตาหร่ีลงราวกับ

เมามายแล้วจริงๆ

ที่นี่คือดินแดนนอกเขตแดน เหนือขอบฟ้าแสนไกล

คนผู้น้ีหน้าตางดงามผิดสามัญ ไม่น้อยหน้าจันทราบนฟากฟ้า 

หรือดอกเหมยที่บานสะพรั่ง ทว่าคนผู้นี้เป็นบุรุษเพศ

และยังเป็นบุรุษที่ไม่มีเส้นผม

เป็นอดีตบรรพชิตวัดหานซาน อู ๋ซิน หรือก็คือประมุขพรรค 

เทียนไว่เทียนในปัจจุบัน เยี่ยอันซื่อ

ร�า่สุราเพียงล�าพังใต้แสงจันทร์นับเป็นเรื่องที่เปลี่ยวเหงายิ่ง อีกทั้ง

บทที่ 62

เหนือขอบฟ้าแสนไกล
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ยามนี้ยังมีหิมะตกโปรยปราย เย่ียอันซื่อย่ืนมือออกไปหมายจะรับ 

เกลด็หิมะเหล่านัน้ แต่พวกมนักลบัละลายก่อนจะตกลงถึงมอื เยีย่อนัซือ่

ทอดถอนใจพลางมุ่นคิ้วเล็กน้อย มันก้มหน้าเตรียมกระดกสุราในจอก 

ให้หมด ตอนนั้นเองมันพบว่าดอกเหมยดอกหนึ่งได้ปลิดปลิวลงมาอยู่ 

ในจอก ท�าให้อดระบายยิ้มออกมามิได้

งดงามหาใดเปรียบ

บนก�าแพงทศิประจมิมเีสยีงแผ่วเบาดังแว่วมา แผ่วเบาเสยีจนเหมอืน 

เสียงดอกเหมยผลิบาน เย่ียอันซื่อได้ยินแล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจ

แม้แต่น้อย มันท�าเพียงสาดสุราในจอกลงพ้ืน ก่อนลุกขึ้นและเงยหน้า

มองท้องฟ้า

น่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วกระมัง เย่ียอันซื่อหัวเราะเบาๆ ย่ืน 

เรียวน้ิวขาวผุดผาดประดุจหยกขาวออกไปเด็ดดอกเหมยพลางครุ่นคิด 

อย่างเงียบเชียบ

ไม่ทราบว่าต้ังแต่เมื่อไรท่ีหิมะซึ่งโปรยปรายอยู่ได้โหมกระหน�่าข้ึน

ราวกับมีสายลมพัดผัน ต้นเหมยก็เริ่มสั่นไหว ดอกไม้ปลิดปลิวปาน 

สายฝน สอดประสานกับเกล็ดหิมะที่ลอยว่อน สายตาของเยี่ยอันซื่อถูก

บดบงัด้วยดอกไม้และหมิะทีม้่วนตลบ ทว่าเมือ่ต้องเผชญิหน้าปรากฏการณ์ 

ผิดสามัญกะทันหันเช่นนี้ มันกลับไม่ต่ืนตระหนกแม้สักนิด เพียงมองด ู

ดอกเหมยในมืออย่างเงียบงันเท่านั้น

ทันใดน้ันเงาสีด�าได้พุ่งตัวผ่านม่านหิมะดอกไม้อันงดงามเข้ามา

พร้อมดาบสีด�าสนิท ยามพุ่งผ่านม่านหิมะดอกไม้ ตัวดาบสีด�าสนิท 

ได้สาดแสงอนัพิสดารออกมา เมือ่ปลายดาบสมัผสัถูกแผ่นอก เย่ียอนัซือ่ 

จึงเคลื่อนไหวในที่สุด มันถอยร่างไปข้างหลัง จากนั้นวาดมือลงแผ่วเบา 

ดอกเหมยที่อยู่ในมือพลันแนบติดกับตัวดาบแล้วพุ่งเข้าใส่ผู้ถือดาบ

คนผู้น้ันตกตะลึงและรั้งดาบกลับไปโดยพลัน ดอกเหมยดอกนั้น
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พุ่งผ่านข้างหูของมันไป

"ว่ากันว่ายามทีจ่ติสงัหารรนุแรงท่ีสดุ ดาบด�าเยว่ียหลนิ (วรณุบหุลนั)  

จะส่องแสงพิสดารออกมา ลาจากกันไปสบิสองปี ยามนีไ้ด้พบดาบเล่มน้ี 

อีกครั้งแล้ว" เยี่ยอันซื่อยืนนิ่งพลางแย้มยิ้ม "เพียงแต่เจ้ามิใช่ท่านอาหลี่ 

ท่านอาหลี่ตายไปสิบสองปีแล้ว เจ้าคือ...บุตรสาวของท่านอารึ"

มอืดาบผูส้วมอาภรณ์ด�าใช้ดาบยันพ้ืนอย่างเงยีบงนั แม้ว่าจติสงัหาร 

อันหนาวเหน็บจะไม่ได้รุนแรงอย่างเมื่อครู่แล้ว แต่ดอกไม้หิมะรอบ 

กายนางยังคงปลิวว่อนอย่างไม่มีทีท่าจะหยุด

"เมือ่ยังเยาว์วัย ข้าเคยพบเจ้ามาก่อนหรือไม่ เจ้าชือ่หล่ีอว๋ินเยยีน?" 

เย่ียอันซื่อครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามเสียงเบา มันพลันนึกข้ึนได้ว่า 

เคยพบหญิงสาวผู้นี้ในอดีต ยามน้ันนางมัดผมชี้ขึ้นฟ้าและมักจะท�าท่า

ดุดันอยู่ตลอด บัดนี้ก็เติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามย่ิงนัก เพียงแต่ว่า 

กลายเป็นดาบในมือผู้อื่นเสียแล้ว

"ต้วนเฉนิอีค้ดิจะแย่งชงิต�าแหน่งประมขุพรรคเทยีนไว่เทียนมาตัง้แต่ 

สิบสองปีก่อนแล้ว มันบ่มเพาะมือดาบขึ้นมาสิบสองคน เปรียบเสมือน

ดาบสิบสองเล่ม ตั้งชื่อกลุ่มว่า 'ดาบหลินเตา (วรุณ)' ตั้งใจให้เป็นนักรบ

พลชีพีของตนเอง แต่มนัคดิไม่ถึงว่าข้าจะกลบัมาอย่างกะทันหนัจงึหนีไป 

และทิ้งดาบสิบสองเล่มไว้ลอบสังหารข้า วันก่อนมาแล้วส่ีคน เมื่อวาน

มาอีกเจ็ดคน วันนี้เหลือแค่เจ้าคนเดียวแล้ว เจ้ารู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหว ไยยัง

รนหาที่ตายอีก" เยี่ยอันซื่อเดินตรงไปหามือดาบหญิงอย่างแช่มช้า

นางก�าดาบในมือแน่น หัวคิ้วขมวดมุ่น

"เพราะว่าเจ้ารักมันหรือ" เยี่ยอันซื่อหยุดฝีเท้าและเอ่ยถาม

มือดาบตั้งท่าระวัง ดาบสีด�าในมือเปล่งแสงพิสดารอีกครั้ง

เย่ียอันซื่อกลับท�าเหมือนมองไม่เห็นอย่างไรอย่างนั้น มันเพียง 

เดินกลับไปยังข้างต้นเหมย ก่อนทอดถอนใจแผ่วเบา "ช่วงเวลาน้ี 
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ดอกเหมยในคฤหาสน์เขาฮว่าเสว่ียมกัจะร่วงโรยและมหีมิะตกโปรยปราย  

หากท่านพ่อยังมชีวิีตอยู่ คงจะมารอชมทศันยีภาพอนังดงามของดอกไม้

โรยราในช่วงน้ีเช่นทกุปีเป็นแน่ ท่านพ่อเรยีกทิวทศัน์เช่นนีว่้า 'หิมะอาสัญ' 

ด้วยคิดว่ายามที่ดอกเหมยร่วงโรย หิมะก็ตายจากไป ข้ารอมาเนิ่นนาน

เพื่อที่จะได้เห็นภาพ 'หิมะอาสัญ' นี้ แต่เจ้ากลับท�าดอกเหมยร่วงลงมา

หมดแล้ว"

มอืดาบหญิงมองดดูอกเหมยทีร่่วงเตม็พ้ืนแล้วอดรูส้กึเศร้าใจมไิด้ 

เม่ือครัง้เยาว์วัยนางมกัจะเหน็ชายหนุม่ท่ีเย่ียอันซือ่เรียกว่าท่านพ่อมายืน

ชมหิมะอยู่ในเรือนแห่งนี้เป็นประจ�า จนคิดไปว่าชายหนุ่มผู้นั้นก็เหมือน

องค์ประกอบหน่ึงของทัศนียภาพแห่งน้ีไปแล้ว มือดาบหญิงหลับตาลง

และกระชับดาบในมือ เย่ียอันซื่อไม่ได้มองอย่างชัดตาว่านางฟาดฟัน

ออกมาอย่างไร แต่เพียงพริบตาเดียว แสงสีด�าของดาบก็ทะลุผ่านหิมะ

โปรยปราย มุ่งเป้ามาที่มัน

มนัวาดมอืเบาๆ ดอกเหมยท่ีร่วงอยู่เตม็พ้ืนถูกพัดม้วนขึน้มาพุ่งเข้าใส่ 

มือดาบหญิง แสงประหลาดสีด�าสายนั้นพลันอ่อนจางลง มือดาบหญิง 

รู้สึกได้ว่าดาบถูกต้านไว้ ไม่อาจมุ่งไปข้างหน้า นางเบิกตากว้างอย่าง 

ตื่นตระหนก แต่แล้วก็พบว่าภาพเบื้องหน้าทั้งหมดถูกบดบังด้วยกลีบ

ดอกเหมยละลานตา

เย่ียอันซื่อมองดูมือดาบหญิงที่ล้มลงหมดสติไป ก่อนเดินไปปัด 

เศษดอกไม้บนร่างของนางออกเบาๆ ตอนนั้นเองได้มีคนสองคนเดิน 

ออกมาจากเรอืนชัน้ใน คนหนึง่ผมขาวพกกระบีห่ยก คนหน่ึงอาภรณ์ม่วง

น่าเกรงขาม

เป็นไป๋ฟ่าเซียนกับจื่ออีโหว

"พาตวันางไปเถิด นอนสกัตืน่นางก็ลมืหมดแล้ว ตอนนีด้าบหลนิเตา 

ท้ังสิบสองเล่มก็หักหมดแล้ว ส่วนเรื่องที่ว่าจะไล่ฆ่าต้วนเฉินอี้หรือไม่
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ก็ตามใจพวกเจ้าแล้วกัน" เย่ียอันซื่อเงยหน้ามองดวงจันทร์บนท้องฟ้า 

พลนักล่าวพึมพ�า "ราตรน้ีีเข้าสูฤ่ดูน�า้ค้างขาว แสงจนัทราทีม่าตภูุมยัิงคง

นวลเด่น"*

ไป๋ฟ่าเซยีนเงยหน้าขึน้และเอ่ยด้วยรอยย้ิม "มทิราบว่ามาตภูุมใินใจ 

ของท่านประมุขคือที่ใดเล่า เป็นเทียนไว่เทียน หรือวัดหานซาน"

เย่ียอนัซือ่กล่าว "เจ้ารูห้รอืไม่ว่าบดิาข้าเป็นคนทีใ่ด ก่อนเข้ามาเป็น

ประมุขเทียนไว่เทียน"

ไป๋ฟ่าเซียนน่ิงอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนส่ายศีรษะ "อดีตประมุขไม่เคย

เอ่ยถึงเรื่องราวในกาลก่อน"

"เป็นหังโจว ข้าอาศัยอยู่ที่หังโจวตามท่านพ่อก่อนอายุส่ีปี หาก

กล่าวถึงมาตุภูมิ หังโจวต่างหากท่ีเป็นมาตุภูมิของข้า" เย่ียอันซื่อ 

ทอดสายตามองไปยังที่ไกล "ข้าจ�าได้เพียงว่าหน้าบ้านมีทะเลสาบ 

แห่งหนึ่ง น�้าเป็นสีมรกตท้ังแผ่นผืน ข้างทะเลสาบมีต้นหลิวห้อยระย้า 

ท่านแม่ข้ามกัจะชอบหวีผมอยู่ข้างทะเลสาบ ทว่าเช้าวนัหน่ึงผูค้นพบหวี

ของนางอยู่ที่ข้างทะเลสาบ แต่ข้ากลับหานางไม่พบอีกเลย หลังจากนั้น

ท่านพ่อก็พาข้ามาที่นี่

ท่านพ่อสร้างคฤหาสน์เขาฮว่าเสว่ียแห่งนีข้ึ้นมาและข้ึนเป็นประมขุ

ของเทียนไว่เทียน ให้หลังก็บัญชาการส�านักทั้งหลายนอกเขตแดน 

สุดท้ายก็บุกยึดครองยุทธภพ ราวกับท้ังร่างเต็มไปด้วยความห้าวหาญ 

แต่ข้ากลับรู้สึกว่าแท้จริงแล้วท่านพ่อเพียงไม่รู้ว่าตนเองอยากไปที่ใด

หากว่าข้าจ�าไม่ผิด อันท่ีจริงท่านพ่อมาเสียชีวิตที่หังโจว ดังน้ัน 

ทีใ่ดคอืมาตภูุมน้ัินไม่ส�าคญั ทีใ่ดมคีนทีเ่จ้าใส่ใจ ทีน่ัน่จงึจะเป็นมาตภุมูิ 

เป็นบ้านอย่างแท้จริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดหานซานหรือคฤหาสน ์

* 'ราตรีนี้เข้าสู่ฤดูกาลน�้าค้างขาว แสงจันทราที่มาตุภูมิยังคงนวลเด่น' เป็นวรรคหน่ึงในบทกวีของตู้ฝู่ท่ี

แสดงถึงความคิดถึงน้องชายและบ้านเกิด
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เขาฮว่าเสว่ียก็ล้วนมิใช่บ้านของข้า" เย่ียอันซื่อวาดมือ ดอกเหมยท่ีร่วง 

อยู่ทั่วพื้นลอยขึ้นมาอยู่ในมือ มันกอบยกจรดปลายจมูกดอมดม

"หากจ�าไม่ผิด อดีตประมุขเคยกล่าวว่าอยากไปเขาไห่ไว่เซียน  

ดินแดนสุดขอบฟ้า" จื่ออีโหวพลันเอ่ย

เย่ียอนัซือ่พยักหน้า ก่อนกล่าวด้วยรอยย้ิม "ใช่แล้ว ท่านพ่ออยากไป 

ดท่ีูปลายขอบฟ้า ใช่ตาเฒ่าทีจ่ะคิดถึงแต่เรือ่งใบไม้ร่วงคนืสูร่าก* เสยีทีใ่ด"

* ใบไม้ร่วงคืนสู่ราก หมายถึงการกลับมาตายท่ีบ้านเกิดเมืองนอน
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แม้ว่าเย่ียอันซือ่จะไม่เรยีกตัวเองว่าอาตมาอูซ๋นิและปลดสร้อยประค�า 

บนร่างออกแล้ว แต่มนัยงัคงสวมอาภรณ์ยาวสขีาวตลอดทัง้ร่างเช่นเคย 

และยังคงเอาแต่ใจไม่ยอมไว้ผม ขณะก�าราบ 'ดาบหลินเตา' เล่มแล้ว

เล่มเล่า ก็ยังยืนหยัดไม่สังหารใครสักคน จื่ออีโหวมีบ้างท่ีคิดว่าคนท่ีมี

จิตใจเมตตาเช่นนี้เหมาะสมท่ีจะเป็นประมุขเทียนไว่เทียนจริงๆ หรือ  

แต่ด้วยความเป็นคนมีจิตใจเมตตาเช่นน้ีเอง จึงได้รับการสนับสนุน 

จากส�านักต่างๆ ในเทียนไว่เทียนอย่างรวดเร็ว มีผู้อาวุโสในบางส�านัก 

บางลทัธิกล่าวว่านบัตัง้แต่พบมนัครัง้แรกก็รูส้กึเหมอืนว่าท่านประมขุเฒ่า 

กลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้ง

"ท่านประมุข ช่วงน้ีมีข่าวใหม่เก่ียวกับสหายเหล่าน้ันของท่าน"  

ไป๋ฟ่าเซียนพลันเอ่ยขึ้น

เย่ียอันซื่อนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้ม "โอ้ ช่วงนี ้

พวกมันเป็นอย่างไรบ้าง"

"หลังจากถังเหลียนออกจากแคว้นอว๋ีเถียนก็กลับส�านักถัง ไปพบ

อาจารย์ถังเหลียนเยวี่ย เซียวเซ่อกับเหลยอู๋เจี๋ยเดินทางราวๆ สามเดือน

บทที่ 63

แดนศักด์ิสิทธิ์หลางเยวี่ย

Page ������������������� ������������������ 2.indd   43 3/11/2564 BE   13:19

ตัว
อย
่าง



44 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

กว่าจะถึงเมืองเสว่ียเยว่ีย เหลยอู๋เจี๋ยไปขึ้นหอเติงเทียน ต่อสู้ไปจนถึง 

ชั้นสิบหก ถามไถ่กระบี่ของหลี่หานอีเซียนกระบี่หิมะจันทราพร้อมกับ 

ศิษย์ของเจ้าอว้ีเจินเซียนกระบี่พรต สุดท้ายแม้จะถูกซัดลงมาครั้งแล้ว

ครั้งเล่า แต่หลี่หานอีก็รับเป็นลูกศิษย์ กลายเป็นศิษย์คนแรกของมัน"  

ไป๋ฟ่าเซียนกล่าวอย่างแช่มช้า

เย่ียอันซื่อย้ิมพลางเอ่ย "เจ้าน่ันดวงชะตามิใช่ชั่วจริงๆ ถึงขั้น 

เซียนกระบี่หิมะจันทรารับเป็นศิษย์ได้ แต่ว่าเหลยฮงอาจารย์ของมัน 

เคยเก่ียวข้องกับหลี่หานอีอยู่ช่วงหนึ่ง เกรงว่าคงยังมีเรื่องปิดบังอยู่อีก 

แล้วอีกคนหน่ึงเล่า เถ้าแก่โรงเตี๊ยมตระหน่ีถ่ีเหนียวผู้น้ันกลับคฤหาสน์

เขาเสวี่ยลั่วของมันไปแล้วหรือไม่"

"เซียวเซ่อก็รั้งอยู่ท่ีเมืองเสว่ียเยวี่ยเช่นกัน อีกทั้งยังกลายเป็น 

ศิษย์ของเซียนทวนซือคงฉางเฟิงอีกด้วย" จื่ออีโหวที่เงียบมาตลอด 

พลันเอ่ยปากในที่สุด

"เซยีนทวนซอืคงฉางเฟิงหรอื ข้าคิดว่าจะเป็นเซยีนสรุาไป่หลีต่งจวิน 

เสยีอกี อนัท่ีจรงิข้ารูส้กึว่าหากคนท้ังสองคนได้พบหน้ากันคงจะถูกชะตากัน 

มากทีเดยีว" เย่ียอนัซือ่ย่ืนมอืออกไป จอกสรุาทีจ่มอยู่ในหมิะลอยกลบัมา 

ยังมือมัน "อีกท้ังข้าก็อยากลิ้มลองสุราซิงเย่ียเจ็ดจอกของเซียนสุราที่ 

เอาชนะชิวลู่ไป๋ของหอสุราในเมืองเทียนฉี่ได้ยิ่งนัก"

"มีข่าวส่งมาว่าไป่หลี่ตงจวินเจ้าเมืองใหญ่ของเมืองเสวี่ยเยว่ีย 

ออกจากเมืองไปในคืนท่ีเหลยอู๋เจี๋ยเข้าเมือง บัดนี้มิทราบร่องรอย"  

ไป๋ฟ่าเซียนกล่าวเสียงเบา

"อันท่ีจริงหลายปีมานี้ผู้ที่ดูแลเรื่องราวต่างๆ ในเมืองเสว่ียเยว่ีย 

ล้วนเป็นซอืคงฉางเฟิง ส่วนเจ้าเมอืงอีกสองคน คนหน่ึงบ่มสรุา อกีคนหนึง่ 

ฝึกกระบี่ ล้วนเป็นอิสระยิ่งนัก ย่ิงกว่านั้นมิทราบร่องรอยแล้วอย่างไร  

เจ้าเดาว่าไป่หลี่ตงจวินผู้น้ันเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรแล้วหรือไม่ 
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ถึงตอนนั้นหลับตาลงก็เคลื่อนจิตไปได้หมื่นหลี่ อยู่ท่ีเมืองเสว่ียเยว่ีย 

หรือไม่แล้วอย่างไร" เย่ียอันซื่อเดาสิ่งที่ไป๋ฟ่าเซียนคิดออกจึงกล่าว 

อย่างแช่มช้า

ไป๋ฟ่าเซยีนสบสายตาจือ่อโีหวเลก็น้อยโดยมไิด้เอ่ยค�า เมือ่สิบสองปี 

ท่ีแล้วเซยีนสรุาไป่หลีต่งจวนิมมีาดความเป็นท่ีหน่ึงในใต้หล้าอยู่เลอืนราง  

แต่กลับถ่อมตนอย่างย่ิง ท้ังยังประมือกับผู้อื่นน้อยนัก มุ่งมั่นแต่การ 

บ่มสุรา แต่กล่าวกันจนบัดนี้สาเหตุที่เซียนกระบี่เดียวดายล่ัวชิงหยาง 

ผูป้กครองเมอืงมูเ่หลยีงยังไม่ได้รบัการขนานนามว่าเป็นทีห่น่ึงในใต้หล้า 

นั่นก็เพราะมันไม่เคยเอาชนะไป่หลี่ตงจวินได้ คนอย่างไป่หลี่ตงจวินน้ี

หากจะก้าวเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรที่ซึ่งร้อยปีจะพบสักครั้งก็มิใช่

เรื่องที่เกินคาด

"สหายสามคนนัน้ของข้า เหน็ทคีงจะนามกระฉ่อนยุทธภพในเรว็วัน 

เป็นแน่ เหมือนกับดรุณน้อยเมืองเสว่ียเยวี่ยสามคนในอดีต ข้าเฝ้ารอ 

วันทีเ่ราจะได้พบกันอกีครัง้เหลอืเกิน" เย่ียอนัซือ่หมนุกายเดนิไปข้างหน้า 

อย่างแช่มช้า

"ท่านประมุขจะไปที่ใด" ไป๋ฟ่าเซียนถาม

"ไปแดนศักด์ิสิทธ์ิหลางเยว่ีย" เย่ียอันซื่อกล่าวเสียงเรียบ "บัดน้ี

ก�าจัดปัญหาภายในของเทียนไว่เทียนหมดแล้ว ด้วยก�าลังของพวกเจ้า

สองคน หลายปีต่อจากนีค้งมใิช่ปัญหา ข้าจะไปแดนศักดิส์ทิธ์ิหลางเยวีย่ 

ปิดด่านฝึกตน"

"ท่านประมุขจะกลับมาเมื่อไร" จื่ออีโหวมุ่นคิ้วเล็กน้อย

เยี่ยอันซื่อกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนก�าแพงทิศประจิม กล่าวเสียง 

ดังกังวาน "เมื่อข้าเข้าสู่เขตแดนเร้นลับจิตพเนจร"

จื่ออีโหวกับไป๋ฟ่าเซียนต่างตะลึงงัน

เยี่ยอันซื่อหันกลับมามองพวกมันด้วยรอยยิ้ม "ข้าพูดจริง" จากนั้น

Page ������������������� ������������������ 2.indd   45 3/11/2564 BE   13:19

ตัว
อย
่าง



46 หมื่นยุทธ์พิชิตหล้า ใต้ฟ้าไร้พันธนาการ 2

ก็กระโดดไปที่ไกล

"ท่านประมขุจะเข้าสูเ่ขตแดนเร้นลบัจติพเนจรได้จริงหรอื" จือ่อีโหว

หันมองไป๋ฟ่าเซียน

ไป๋ฟ่าเซียนครุ่นคิดพลางกล่าว "ตอนพบกันท่ีเมืองซานกู้ มันก็ 

เข้าใกล้เขตแดนฟ้าไร้พันธนาการแล้ว บัดนี้กลับมาเทียนไว่เทียนได้ 

สามเดือนกว่า มันก็ฝึกฝนอภิญญาทั้งหกของลัทธิพุทธจนอยู่เหนือข้า

และเจ้า มันเพ่ิงอายุได้สิบเจ็ดปี เทียบกับประมุขเฒ่าในตอนนั้นแล้ว 

ดูเหมือนว่าจะมีพรสวรรค์สูงกว่าอยู่หลายส่วน วันหน้าอาจจะเข้าสู่

เขตแดนเร้นลับจิตพเนจรได้จริงๆ ก็เป็นได้ ถึงคราน้ันหากพวกเรา 

บุกยึดครองจงหยวน ผลลัพธ์คงไม่เหมือนเมื่อสิบสองปีก่อนแล้ว..."

จือ่อโีหวแค่นหวัร่อ "เจ้ายังท�าตวัสบายใจอยู่ได้ หากเข้าสูเ่ขตแดน

เร้นลบัจติพเนจรได้จรงิ ท่านประมขุจะต้องเคล่ือนจติไปยังเขาไห่ไว่เซยีน

เที่ยวเล่นกับอัจฉรางามชดช้อยเป็นแน่ คงจะไม่พาเจ้าบุกยึดครอง 

จงหยวนกระมัง"

ไป๋ฟ่าเซียนแย้มย้ิมพลางส่ายศีรษะ "ได้มีประมุขท่ีแข็งแกร่ง 

ถึงเพียงนี้ แต่กลับไม่มีปณิธานย่ิงใหญ่แม้แต่น้อย ไม่รู้ว่าสมควรดีใจ 

หรือไม่"

จือ่อโีหวทอดสายตามองดอกเหมยทีร่่วงหล่นเตม็พ้ืน บ่นพมึพ�าว่า 

"ที่แท้บ้านของประมุขเฒ่าอยู่ที่หังโจว"

เมืองเสวี่ยเยวี่ยในเวลานี้ มีคนผู้หนึ่งก�าลังชมจันทร์อยู่เช่นกัน

มนัคาบดอกหญ้าไว้ในปากและเอนกายอยู่บนหลังคาอย่างผ่อนคลาย  

ดวงตาเหม่อมองดวงจันทร์กลมเด่น

สตรีถือทวนนางหนึง่มองเหน็มนัจงึกระโดดขึน้มาบนหลงัคา "ประเสรฐิ 

นักเซียวเซ่อ ที่แท้ก็มานอนอู้อยู่ตรงนี้"
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เซยีวเซ่อหลบัตาลงด้วยคร้านจะสนใจนาง "ดกึป่านน้ีแล้ว เลิกว่ิงไล่ 

รบกวนเวลาพักผ่อนผูอ่ื้นเสยีท ีทวนอ๋ินเยว่ียของเจ้าฝึกไปถึงไหนแล้วล่ะ"

"ทวนอ๋ินเยว่ีย ร�่าไห้แทบขาดใจ ข้าฝึกไปถึงขั้นที่สี่แล้ว เจ้าจะ

ทดสอบดูหรือไม่" ซือคงเชียนลั่วยิ้มอย่างมีเลศนัย

"ช่างเถิด พรุ่งนี้เช้าค่อยทดสอบแล้วกัน บอกเจ้าไว้ก่อน อย่าย่ัว

โมโหข้า หาไม่แล้วข้าจะชกัพลองอูจ๋ีอ๋อกมาฟาดเจ้าจนหมอบ!" เซยีวเซ่อ

ลืมตาขึ้นและถลึงมองใส่นางเพื่อข่มขู่

"ถ้อยค�านีข้้าฟังจนเบือ่หน่ายเสยีแล้ว เจ้าก็ฟาดเสยีทสี"ิ ซอืคงเชยีนลัว่ 

ถลึงตากลับทันที

"เด็กน้อย" เซียวเซ่อเบือนหน้าหนี

"คนเหน็แก่เงนิ เจ้าดูอนัใดอยู่ตรงนีทุ้กวัน น่ันมนัทางไปเขาชงัซาน

มิใช่หรือ เจ้าคงมิได้มองหาเหลยอู๋เจี๋ยอยู่หรอกกระมัง หึ รู้อยู่แต่แรก 

แล้วว่าพวกเจ้าไม่ปกติ จุๆๆ" ซือคงเชียนลั่วจุปากหยอกล้อ

"เจ้าเคยไปเทียนฉี่หรือไม่" เซียวเซ่อพลันเอ่ยถาม

"นครหลวงเทียนฉี่หรือ ไม่เคยไปเลย" ซือคงเชียนลั่วส่ายศีรษะ  

"เจ้าเคยไปหรือ"

เซียวเซ่อพยักหน้า "เคยไป"

ซอืคงเชยีนลัว่ร้องอ้อขึน้มาอย่างไม่ใส่ใจ "เป็นอย่างไร หากเทยีบกับ 

เมืองเสวี่ยเยวี่ยเล่า"

"ไม่งดงามเท่าเมืองเสว่ียเยวี่ย แต่ว่ากว้างใหญ่ไพศาล น่าจะ 

ใหญ่กว่าเมืองเสว่ียเยวี่ยเจ็ดถึงแปดเท่า คนมากมายครึกคร้ืนย่ิง ผู้คน

มาจากทั่วทุกหนแห่ง ทุกปีจะมีตลาดใหญ่หลายครั้ง ในตลาดจะได้เห็น

สิ่งของแปลกใหม่พิสดารต่างๆ นานาส่งมาจากดินแดนอันไกลโพ้น  

ข้าเคยพบเหน็หินผลกึก้อนใหญ่จากธรรมชาตแิท้ๆ ขนาดใหญ่เท่าไหสุรา 

ชาวยุทธ์ใส่สุราองุ่นไว้ในนั้น ข้าเคยดื่มหนึ่งค�า หากกล่าวได้ว่ากลั่นจาก
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หยกงามก็ไม่มากเกินไป ทีน่ัน่ยงัมบ่ีอนพนนัอยู่แห่งหน่ึงนามว่าเชยีนจนิไถ  

ข้าเคยชนะได้เมืองมา..." จู่ๆ เซียวเซ่อก็พูดมากขึ้น

ซอืคงเชยีนลัว่กลบัเงยีบลงอย่างผดิสามญั นางพลนัรู้สึกว่าเซยีวเซ่อ 

ทีอ่ยู่เบือ้งหน้าผูน้ี ้พอเอ่ยถึงนครหลวงเทยีนฉ่ีก็เปล่ียนเป็นคนละคน ทว่า

เซียวเซ่อที่เป็นเช่นนี้กลับชวนให้รู้สึกสนิทสนมมากยิ่งขึ้น ซือคงเชียนลั่ว

ฟังเซียวเซ่อพูดอย่างเงียบเชียบอยู่เนิ่นนานก่อนเอ่ยขึ้น "หากมีโอกาส  

เจ้าพาข้าไปนครหลวงเทียนฉี่ได้หรือไม่"

เซียวเซ่อแย้มยิ้ม ก่อนพยักหน้า "ย่อมได้"
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